40/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 13-án
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Odri Ágnes igazoltan távol, jelen van 10 fı képviselı.)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévı vendégeinket, a
képviselı-testület tagjait és a televízió nézıit a 2011. szeptember 13-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,
Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila. 10 fı képviselı jelen van, tehát a
képviselı-testület rendelet- és határozatképes.
A 377. napirendi pontot [Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.) Ör. számú rendelete
módosításáról], a 380. napirendi pontot (Költöztetı cég választása a polgármesteri hivatal
székhelyére történı visszaköltözése kapcsán) és a 391. napirendi pontot (Mamutfenyık
környezetének megújítása a zöldövezeti program megújítása érdekében) levételre
javaslom. A 290. napirendi pontot (Az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. által végzett a
Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt szakmai monitoringja), a
291. napirendi pontot (Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt
önerı biztosítására) és a 292. napirendi pontot (Budakeszi Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Projekt és a meglevı Szennyvíztisztító teleprekonstrukciójának
összehasonlítása) együttes tárgyalásra javaslom, miután mindegyik a szennyvízelvezetési
és szennyvíztisztítási projekttel kapcsolatos elıterjesztés. Szavazásra bocsátom a
napirendi pontok elfogadását az elıbb elmondott módosításokkal.
A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:
−
levételre kerül a 377. napirendi pont [Önkormányzat vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 39/2004. (VII. 30.)
Ör. számú rendelete módosításáról], a 380. napirendi pont (Költöztetı cég
választása a polgármesteri hivatal székhelyére történı visszaköltözése kapcsán), a
391. napirendi pont (Mamutfenyık környezetének megújítása a zöldövezeti
program megújítása érdekében);
−
a 290. napirendi pont (Az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. által végzett a
Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt szakmai
monitoringja), a 291. napirendi pont (Budakeszi Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Projekt önerı biztosítására) és a 292. napirendi pont
(Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt és a meglevı
Szennyvíztisztító teleprekonstrukciójának összehasonlítása) együttesen kerül
tárgyalásra.
A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:

NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
Elıadó
Elmaradt napirendek:
290. Az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. által végzett a Budakeszi
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási projekt szakmai
monitoringja
PVB elnöke
291. Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt
önerı biztosítására
PVB elnöke
292. Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Projekt
és a meglevı Szennyvíztisztító teleprekonstrukciójának
összehasonlítása
PVB elnöke
362. A közbiztonság helyi aktuális kérdései – az önkormányzat
24 órás Városi Ügyeletének végleges helyen való elhelyezése KKKB elnöke
Új napirendek:
372. Költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmának
meghatározásáról szóló 6/2011. (II. 22.) rendelet módosításáról PVB elnöke
373. Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása
Polgármester
374. 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló
Polgármester
375. Temetırıl és a temetkezések rendjérıl, üzemeltetésérıl szóló
36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítása
KKKB elnöke
376. A fizetı parkolási rendszerrıl szóló önkormányzati rendelet
VK Tanácsnok
378. Felterjesztés Budakeszi Város járási székhellyé nyilvánítása
iránti igény
Polgármester
379. Dicent Vagyonkezelı Kft-vel kötött bérleti szerzıdés
meghosszabbítása
PVB elnöke
381. Contigo Bt-vel kötendı megbízási szerzıdés az Önkormányzat,
az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ, a Himnusz szobor,
a BVV Kft és a Széchenyi István Általános Iskola
weboldalainak kialakítására és karbantartására
PVB elnöke
382. Pitypang Óvoda új csoportszobáiba bútor beszerzésére fedezet
biztosítása
PVB elnöke
383. Bölcsıdei pályázat
PVB elnöke
384. Kiss Gábor területbérleti használati szerzıdés módosítása
PVB elnöke
385. Budakeszi 0163-0167. hrsz-ú állami tulajdonban lévı ingatlanok
önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Polgármester
386. Intézményi kiszervezés
Polgármester
387. Illegális zöldhulladék lerakó felszámolása
Polgármester
388. Pitypang Óvoda NA-80-as vízbekötése
Polgármester
389. Önkormányzati és intézményi költségoptimalizálás
Polgármester
390. Fı téri parkba kamerák elhelyezése
Polgármester
392. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tulajdonosi
hozzájárulással kapcsolatos kérelme
KKKB elnöke
393. KMOP-3.3.1/B-10-2010. „Belterületi csapadékvíz-elvezetı
rendszer rekonstrukciója Budakeszin” címő projekt
megindításával kapcsolatos döntés
Alpolgármester
394. Autómodell terepversenypálya létrehozásának elvi támogatása Alpolgármester
395. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatáshoz Hatósági Szerzıdés
megkötése
Alpolgármester
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______________________________________________________________________
290. napirendi pont
Tárgy: Az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft. által végzett
a Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási
projekt szakmai monitoringja
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

291. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási
Projekt önerı biztosítására
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

292. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási
Projekt és a meglevı Szennyvíztisztító
teleprekonstrukciójának összehasonlítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom az alábbi
határozati javaslat elfogadását: 1. Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja az
EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft a melléklet szerinti KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0025
projekt szakmai, valamint a projekt mőszaki tartalmának általános vizsgálatáról és a
pályázati dokumentáció módosítására készült jelentését.
Ohr Alajos: Javaslom, hogy az „elfogadja” szó helyett a „tudomásul veszi” szavak
szerepeljenek a határozatban..
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A javaslat alapján az 1. pontban az „elfogadja”
szövegrész helyébe a „tudomásul veszi” szövegrész kerül. A 2. pont: Budakeszi Város
Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság elnökét, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0025 pályázathoz szükséges önerı
biztosításának érdekében keresse meg a megfelelı pénzügyi lehetıségeket. 3. pont:
Budakeszi Város Képviselı-testülete megbízza az Enqua Kft-t (1073 Budapest, Erzsébet
Krt. 40-42. 3. em. 17.), hogy a projekttel kapcsolatos alternatív megoldásokat vizsgálja
meg. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy az 1. pontban a „elfogadja” szövegrész helyébe „tudomásul veszi” szövegrész
kerüljön, és az alábbi határozatot hozta:
370/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete tudomásul veszi az EuroRaptor Tanácsadó
Iroda Kft a melléklet szerinti KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0025 projekt szakmai,
valamint a projekt mőszaki tartalmának általános vizsgálatáról és a pályázati
dokumentáció módosítására készült jelentést.
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2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, valamint a Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy a KEOP-1.2.0/2F/09-11-20110025 pályázathoz szükséges önerı biztosításának érdekében keresse meg a
megfelelı pénzügyi lehetıségeket.
Budakeszi Város Képviselı-testülete megbízza az Enqua Kft-t (1073 Budapest,
Erzsébet Krt. 40-42. 3. em. 17.), hogy a projekttel kapcsolatos alternatív
megoldásokat vizsgálja meg.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. és 3. pontra: polgármester
2. pontra: polgármester és PVB elnöke

(Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 9 fı képviselı)
______________________________________________________________________
362. napirendi pont
Tárgy: A közbiztonság helyi aktuális kérdései –
Elıadó: KKKB elnöke
az önkormányzat 24 órás Városi Ügyeletének végleges
helyen való elhelyezése
(írásos anyag mellékelve)

Somlóvári Józsefné: Hamarosan befejezıdik a Polgármesteri Hivatal átépítése,
felújítása és visszaköltözik a Hivatal. A költözéssel egyidejőleg az Okmányiroda
épületébıl a Gyámhivatal beköltözik a Polgármesteri Hivatal épületébe. A korábbiakban
a közbiztonsággal kapcsolatban együttmőködı civil és állami szervezetek, valamint az
önkormányzati vezetés között szóbeli megállapodás alapján ígéret történt arra nézve,
hogy az Okmányirodában megüresedı két helyiség közül az egyiket az önkormányzattal
szerzıdéses viszonyban álló 24 órás Városi Ügyelet foglalja el. Ezzel a Városi Ügyelet a
jelenlegi ideiglenes elhelyezést szolgáló konténerbıl egy véglegesített és a mőködési
célnak megfelelı méltó helyszínre kerül. Szintén ebbe az új helyiségbe kerülne
áttelepítésre a több milliós értékő városi térfigyelı rendszer – Fıtéri park térfigyelı
rendszerrel kibıvített - monitorügyeleti helyisége, a Wass Albert szobor lopásérzékelı
jelzırendszere, valamint az önkormányzat jövı évi ırzésvédelmi projektje keretében
tervezett és egységesített intézményi elektronikus riasztásjelzés fogadó központja is. A
helyiséghasználat engedélyezését a város biztonsági érdeke is indokolja. A Városi
Ügyelet – összhangban az önkormányzat távlati közbiztonsági és bőnmegelızési
koncepciójával - a rendırırs épületben tud a leghatékonyabban együttmőködni a
rendırséggel és a közbiztonságban tevékenykedı egyéb szervezetekkel. A KKKB Szigeti
János rendırkapitány úrral egyeztetett, aki támogatta ezt a javaslatot. A bizottság
javasolja a képviselı-testületnek a határozati javaslat elfogadását.
A napirendi ponttal kapcsolatosan Kocsis Lászlóné, az Okmányiroda és Gyámhivatal
vezetıje a képviselı-testület figyelmét felhívta arra, hogy engedélyt kell kérni a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Hatósági
Elnökhelyettesétıl, dr. Szalay László úrtól, hogy az Okmányiroda közvetlen
szomszédságában tervezett 24 órás városi ügyelet milyen feltételek megléte, illetve
kialakítása mellett biztosítja az irat és adatvédelem törvényes feltételeit.
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Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testülete
felkéri a jegyzıt, kérjen állásfoglalást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának Hatósági Elnökhelyettesétıl, dr. Szalay László úrtól, hogy az
Okmányiroda közvetlen szomszédságában tervezett 24 órás Városi Ügyelet milyen
feltételek megléte, illetve kialakítása mellett biztosítja az irat és adatvédelem törvényes
feltételeit.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom az elhangzott határozati javaslat,
valamint az eredeti határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
371/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, kérjen állásfoglalást a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Hatósági
Elnökhelyettesétıl, dr. Szalay László úrtól, hogy az Okmányiroda közvetlen
szomszédságában tervezett 24 órás Városi Ügyelet milyen feltételek megléte, illetve
kialakítása mellett biztosítja az irat és adatvédelem törvényes feltételeit.
Határidı: azonnal

Felelıs: jegyzı

372/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı- testülete hozzájárul a Gyámhivatal Polgármesteri Hivatal
telephelyérıl, annak székhelyére (Fı utca 179.) történı költözését követıen megüresedı
Dózsa György tér felé esı okmányirodai-gyámhivatali helyiség 24 órás Városi Ügyelet
céljára való hasznosításához és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, valamint a BVV Kft-t a
helyiség funkcióváltozásával kapcsolatos feladatok elvégzésére.
Határidı: a hivatal költözés idıpontját követıen azonnal
Felelıs: jegyzı, BVV Kft ügyvezetıje
______________________________________________________________________
372. napirendi pont
Tárgy: Költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletek
tartalmának meghatározásáról szóló 6/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
40/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
Költségvetési rendelethez kapcsolódó mellékletek tartalmának meghatározásáról
szóló 6/2011. (II. 22.) rendelet módosításáról

Budakeszi Város önkormányzat képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 118. §. (2) bekezdés 2. pontja alapján a 6/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az R.2.§ helyébe a következı rendelkezés lép:
„A jegyzı által elkészített költségvetési rendelettervezet részeként a polgármester köteles
az önkormányzat - elkülönítetten a kisebbségi önkormányzat mérlegét - összes bevételét,
kiadását, finanszírozását bemutató adatokat az e rendelet 1-19..számú mellékletekben
meghatározott tartalommal a képviselı-testület elé terjeszteni.
1. melléklet
2. melléklet
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

18. melléklet
19. melléklet

Budakeszi Város önkormányzatának….évi bevételei
Budakeszi Város önkormányzatának….évi
kiadásai
Pénzforgalmi mérleg
Címenkénti kiadások
Felhalmozási jellegő kiadások
Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege
Áthúzódó fejlesztési kiadások
Önkormányzati intézményrendszer létszáma
Bevétel kiadási ütemterv
Címrend
Közvetett támogatások
Hitel és kölcsön nyújtása
Felvett hitelek állománya
Uniós támogatások
Részvények, részesedések állománya
Gördülı költségvetés
Bevételek-kiadások kiemelt elıirányzatok szerint
intézményenként
Kiadások kiemelt elıirányzatok szerint
Szakfeladatonként
Bevételek kiemelt elıirányzatok szerint
szakfeladatonként
2. §

A R. jelen önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti 17. melléklettel egészül ki.
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3. §
A R. jelen önkormányzati rendelet 2. melléklete szerinti 18. melléklettel egészül ki.
4. §
A R. jelen önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti 19. melléklettel egészül ki.
5. §
Ez az Önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.

______________________________________________________________________
373. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi
költségvetésérıl szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati
rendelet módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének
41/2011. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
Budakeszi Város Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl
szóló 7/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében, valamint az
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 292/2009.(XII.19.) kormányrendelet 67§
(1) bekezdése szerint kapott felhatalmazás alapján a Budakeszi Város Önkormányzat
2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011. (II. 22.) rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Az R. 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(1) A Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı testülete az önkormányzat 2011. évi
költségvetését 1.948.124 EFt bevételi összeggel és 2.477.217 EFt kiadási összeggel
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiány: 529.029 EFt.
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(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti hiány finanszírozását az alábbiak
szerint határozza meg:
pénzmaradvány
195.253 EFt (2010. évi )
hiteltörlesztés
50.236 EFt
hitelfelvétel:
384.076 EFt
(4) Az intézményfinanszírozás összege: 626.878 EFt.
2. §
Az R. 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„A 2011.évi költségvetés bevétel-kiadási fıösszege: 2.527.453 EFt.
A bevételi-kiadási fıösszeg intézményi bontása, valamint a Német Önkormányzat és a
Tarkabarka Óvoda, illetve a Polgármesteri Hivatal és önállóan mőködı intézményeinek
bontását e rendelet 16. melléklete tartalmazza.”
3. §
Az R. 15 §-a a következı 16-18. ponttal egészül ki:
„16. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2011. I. félév bevételkiadások kiemelt elıirányzatok szerint intézményenként
17. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala kiadásainak felosztása
kiemelt elıirányzatonként szakfeladatonként
18. Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala bevételeinek felosztása
kiemelt elıirányzatonként szakfeladatonként”
4. §
Az R.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
5. §
Az R.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
6. §
Az R.3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
7. §
Az R.4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
8. §
Az R.5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
9. §
Az R.6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
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10. §
Az R.7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
11. §
Az R.8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
12. §
Az R.12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
13. §
Az R. jelen önkormányzati rendelet 10. melléklete szerinti 17. melléklettel egészül ki.
14. §
Az R. jelen önkormányzati rendelet 11. melléklete szerinti 18. melléklettel egészül ki.
15. §
Az R. jelen önkormányzati rendelet 12. melléklete szerinti 19. melléklettel egészül ki.
16. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
______________________________________________________________________
374. napirendi pont
Tárgy: 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló
beszámoló
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Tóth Gábor: A féléves beszámoló után azt lehet megállapítani, hogy a tervezett hiány
mértéke (384 MFt) tartható lesz. Az utolsó pár hónapban vannak extra kiadási tételek,
mint pl. a BSZM Kft finanszírozása, ami jelenleg nem lefedett; továbbá meg kell
hosszabbítani az ideiglenes városháza bérleti szerzıdését egy hónappal, stb. Eléggé
szőkös keretek állnak rendelkezésünkre az év hátralévı részére. Ez annak köszönhetı,
hogy elég sok váratlan tétel merült fel az elmúlt idıszakban. Az elıbb elfogadott
rendeletünkben a hiány mértéke 529 MFt-tal szerepel a 384 MFt-tal szemben. Ez egy
technikai jellegő módosítás, a pénzmaradvány összege került bele a tételek sorába. Év
végére ezek az egyenlegek olyan formában fognak kiegyenlítıdni, hogy 384 MFt lesz a
hiány. Jelenleg nagy eltérést nem tapasztaltunk. Javaslom a képviselı-testületnek, hogy
fogadja el a határozati javaslatot.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Könyvvizsgáló úr is megvizsgálta az elıterjesztést és
elfogadásra javasolta. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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373/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete az önkormányzat 2011. évi I. félévi beszámolóját
elfogadja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
375. napirendi pont
Tárgy: Temetırıl és a temetkezések rendjérıl, üzemeltetésérıl Elıadó: KKKB elnöke
szóló 36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelet
módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Somlóvári Józsefné: A rendeletben pontosításra került a temetı fenntartási hozzájárulás
összege. A rendelet módosításában további változás, hogy a külsı ravatalozás is
díjfizetési kötelezettséggel fog járni, ugyanakkora összegben, mint a ravatalozó terem
igénybevétele. A létesítmény igénybevételi díjnál felfedeztünk egy hibát, a „Ft/72 óra”
egy elírás. Kérem, hogy a képviselı-testület a „Halotthőtık naponkénti igénybevételi
díja: 1.500,- Ft" szövegrészt fogadja el.
Ohr Alajos: Szeretnénk módosítani a temetı nyitvatartási rendjét, hogy jobban
igazodjon a látogatói szokásokhoz. Sajnos a mostani látogatási rend korai kapuzárást
eredményez. A temetı új üzemeltetıjével történı egyeztetésig a kapuk zárását
rugalmasan próbáljuk alkalmazni. Nem szeretném, ha a rendelethez történı görcsös
ragaszkodás miatt elıfordulna olyan eset, hogy akár autót, akár személyeket bezárnának
a temetıbe.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását
az elhangzott módosítással együtt.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy az 1. számú melléklet III. pontjában szereplı „Halotthőtık naponkénti
igénybevételi díja (Ft/72 óra): 1.500,- Ft” szövegrész „Halotthőtık naponkénti
igénybevételi díja: 1.500,- Ft” szövegrész kerüljön, és az alábbi rendeletet alkotta:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
42/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a temetırıl és a temetkezések rendjérıl, üzemeltetésérıl

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a temetıkrıl és a
temetkezésekrıl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3). bekezdésében kapott
felhatalmazása alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a temetı és temetkezések rendjérıl, üzemeltetésérıl szóló
36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint
módosítja:
10

1. §
Az R.1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
2. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
1. melléklet a 42/2011. (IX. 21.) számú önkormányzati rendlelethez
„2. melléklet a 36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez
EGYÉB DÍJAK
I. Temetı-fenntartási hozzájárulás díja
Ft
Temetı-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére
valamennyi temetıben:
Sírbolt építése esetén munkánként és naponként:
Sírkı, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás
stb.) esetén munkánként és naponként:
- Vállalkozók és kıfaragó kisiparosok részére a temetıi
szabályzatban elıírt feltételek szerint munkánként és naponként
- Restaurátor naponként
- Betővésés síremlékre (név és évszám) naponként

1 200

1 200
1 200
400

A temetı-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott
díjtételeket a mindenkori áfa mértékével meg kell növelni.
II. Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az elsı temetést megelızı sírásást)
Ft
Felnıtt sírhely 2,0 m mélységben
20 000
Felnıtt sírhely 1,6 m mélységben (rátemetéskor)
15 000
Gyermek sírhely 2,0 m mélységben
10 000
Gyermek sírhely 1,6 m mélységben (rátemetéskor)
9 000
Urnasírhely 1,0 m mélységben
3 000
A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa
értékével meg kell növelni.
III. Létesítmény igénybevételi díjak
Halotthőtık naponkénti igénybevételi díja:
Ravatalozó terem igénybevételi és a külsı ravatalozás díja
(Ft/alkalom):

Ft
1 500
20 000

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa
értékével meg kell növelni.
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IV. Elhunyt vagy hamvak temetın belüli szállításának díjai
1. Elhunyt vagy hamvak temetın belüli szállítása várakozással
együtt (Ft/alkalom):
2. Exhumált elhunyt vagy meglévı hamvak temetın belüli
szállítása várakozással együtt (Ft/alkalom):

Ft
4 000
4 000

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a
mindenkori áfa értékével meg kell növelni.
______________________________________________________________________
376. napirendi pont
Tárgy: A fizetı parkolási rendszerrıl szóló önkormányzati
rendelet
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: VK tanácsnok

Ohr Alajos: Ez a rendelet nagyon fontos rendelete az önkormányzatnak. Meglehetısen
hosszú elıkészítı folyamat végére szeretnénk most pontot tenni. Már évek óta különbözı
variációk merültek fel a fizetı parkolási rendszer bevezetésére. Köztudomású, hogy az
igény megvolt rá, hiszen a városközpontban napközben szinte lehetetlen a parkolás. A
város lakói ahhoz, hogy az ügyeiket intézhessék, a rendelkezésre álló parkolókat nem
tudták használni. Joggal merült fel az az igény az önkormányzattal szemben, hogy fizetı
parkolás bevezetésével próbálja szabályozni a város központjában a parkolási rendet.
A jelenlegi önkormányzat két ízben is tartott lakossági fórumot. Elıször az érintett
területek vállalkozóinak a bevonásával, ahol elmondtuk, hogy mik lennének az
elképzeléseink, és meghallgattuk az ı felvetéseiket. Másodszor a lakosság részére július
hónapban tartottunk lakossági fórumot. Eljöhetett bárki, elmondhatta a véleményét a
fizetı parkolási rendszer bevezetésével kapcsolatosan, miután ott is ismertettük az
elképzeléseinket. Ezt követıen is számtalan megkeresés érkezett az önkormányzathoz,
amelyben a lakók elmondták a véleményüket. Ha ezeket az észrevételeket nagyon
röviden akarnám összefoglalni, akkor azt mondanám, hogy a lakosok 90 %-a egyetért a
fizetı parkolási rendszer bevezetésével, nagyon jó, csak lehetıleg neki ne kelljen fizetni.
Mi próbáltunk alkalmazkodni azokhoz az észrevételekhez, amelyek a lakosság részérıl is
felmerültek. Természetesen az önkormányzat és a vállalkozók érdekeit megpróbáltuk
ötvözni. Egyfajta határozottság, egyfajta rugalmasság is tapasztalható a rendelettervezetben. A város központi területeinek bizonyos parkolóiban kerülne bevezetésre a
fizetı parkolási rendszer.
Az elıterjesztésben 3 verziót szerepeltettem. Pontosan az érzékenységre való tekintettel a
legminimálisabb mértékben próbáljuk a rendeletet bevezetni. Ezek a területek a
következık: Erkel utca parkoló, a Fı utcai Gyógyszertár elıtti parkoló, Posta parkoló,
Polgármesteri Hivatallal szembeni parkoló. Az elızetes egyeztetések során felmerült,
hogy a Fı utca-Erdı utca parkolóit is vegyük bele ebbe a rendszerbe. Azt gondolom,
hogy ennek nincsen akadálya. Viszonylag kis területre vezetnénk be a rendeletet. Ez
egyben költségkímélés is lenne az önkormányzat részérıl, és nagyban leegyszerősítené a
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lakosság számára is, hogy be tudják határolni azt a területet, ahol fizetı parkolás lenne
bevezetve. Egyben lehetıséget teremtenénk arra, hogy a fluktuáció lefolyhasson, tehát az
autók a rövid parkolási idı betartásával tudják váltani egymást. Egyben lehetıséget
teremtünk arra is, hogy a szomszédos területen akár azok is leparkolhassanak, akik
hosszabb idıt kívánnak a városközpontban parkolni.
Lecsökkentenénk a parkolás idejét 4 órára, melybıl az elsı két óra ingyenes lenne. Azok
a lakók, akik megérkeznek a városközpont fizetı parkoló helyeire és szeretnék az
ügyeiket elintézni, azt megtehetik. Ennek egy feltétele van, hogy egy kis karton órával
kell rendelkezniük, amin beállítják, hogy mikor parkoltak le. Amennyiben újabb két órát
parkolnának, azért fizetni kellene. Ha letelik a 2+2 óra, akkor az autóval el kell onnan
menni, mert hosszabb parkolásra nincs lehetıség.
Felmerült a második két órára a parkolási díj mértéke. Voltak, akik 500,- Ft óradíjat
javasoltak. Azt gondolom, hogy egy 300,- Ft-os óradíjat kellene bevezetni. Ez még
mindig lényegesen olcsóbb a budapesti városközpontban fizetendı 400,- Ft-os díjhoz
képest.
Azoknak, akik szeretnének a fizetı parkolóhelyeken huzamosabb ideig parkolni, azok
számára bevezetnénk a városkártyát, mind a Budakeszieknek, mind a más településekrıl
érkezıknek. Ennek díja 30.000,- Ft/év. A rendeletben 3.000,- Ft/hó díj szerepel, tehát
nem kellene egyszerre nagyobb összeget kifizetni. Akinek az az igénye, hogy ne kelljen
havonta városkártyát vásárolnia, annak biztosítani kell, hogy fél évre, vagy egy évre
váltsa meg a városkártyát. A városkártyának a megvásárlására a Polgármesteri
Hivatalban biztosítanánk lehetıséget, épp úgy, mint a parkoló jegyeknek az elıvételben
történı megvásárlására.
A rendelet-tervezet alapján a vállalkozások, vagy akár magánszemélyek kizárólagos
használati jogot szerezhetnek, ami azt jelenti, hogy 100.000,- Ft/év díj befizetésével
vásárolhat parkoló helyet a saját vállalkozásuk elıtt, amelyet csak ık, vagy az általuk
odaengedett autók használhatnak.
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon leegyszerősített, nagyon egyszerő,
könnyen megjegyezhetı, viszonylag kis területre bevezetésre kerülı fizetı parkoló
rendelet. A tapasztalatok alapján a késıbbiekben szeretnénk majd továbblépni.
Megnézzük, hogy mi a lakosság véleménye, hogyan válik be a rendelet. Amennyiben van
rá igény, hogy a területet kiterjesszük, akkor ennek egy rendelet-módosítással nincs
akadálya.
Felmerülhet még kérdésként, hogy mikor kerül bevezetésre a rendelet? Nincs dátumhoz
kötve, a táblák kihelyezését követı 15. nap után lép hatályba a rendelet. Akik a tábla
kihelyezése és a hatálybalépés között fognak parkolni ezeken a fizetı parkoló helyeken,
azok a közterület-felügyelıktıl fognak kapni egy levelet, hogy „Tisztelt Autós!
Tájékoztatjuk Önt, hogy ez a hely fizetı parkoló lesz. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy x
hó y napjától csak parkolási díj, illetve a rendeletben foglaltak szerint lehet igénybe venni
a helyet.” Azt gondolom, hogy így mindenkinek lesz lehetısége arra, hogy felkészüljön a
rendelet alkalmazására. Természetesen az önkormányzati újságban is meg fogjuk
jelentetni a rendeletet egy kis magyarázattal. Elıreláthatólag október hónap második
felében kerülhet bevezetésre ez a rendelet.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az egyik lakossági fórumon felkértek bennünket arra,
hogy közlekedési szakemberrel is vizsgáltassuk meg a rendelet-tervezetet. Ez megtörtént,
közlekedési szakértıvel is áttárgyaltuk az anyagot.
Pataki Judit: Szeretném, ha a rendelet a busz végállomás környékére is kiterjedjen,
miután igazán gondban vannak az ott lakó emberek. A környezı településekrıl érkezık
az utcáikban hagyják az autójukat, hiszen ott szállnak fel a buszra. Nem lehet a
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lakásokból kilépni, mivel nincs járda, így kénytelenek az úton közlekedni, mely
életveszélyes. Nagyon ritka kivétel az, hogy a Pátyról, Telkibıl stb. érkezık a Fı utcán
hagynák az autóikat. Javasolnám annak mielıbbi megvizsgálását, hogy egy P+R parkoló
kialakítására milyen lehetıségek vannak, hogyan lehetne ezt minél elıbb megoldani,
hogy a nagyszámú beérkezı autókkal lehetıség legyen ott parkolni.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A P+R parkolóra vonatkozó javaslatát fel fogom tenni
szavazásra.
Somlóvári Józsefné: Szeretném felhívni Budakeszi lakosainak figyelmét arra, hogy a
KRESZ szabályainak betartásával parkoljanak a városban. A közterület-felügyelık
dolgoznak és büntetik azokat a gépkocsi tulajdonosokat, akik nem a KRESZ
szabályainak megfelelıen parkolnak (pl. zöld területre, járdára állnak, nem tartják be a
keresztezıdéseknél az 5 méteres távolságot stb.).
Bakács Edit Bernadett: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a lakosság fejében
gyakran keveredik a rendelet elfogadásának az idıpontja és a hatálybalépésének
idıpontja. Az október végi hatálybalépést én is jónak tartom, de akkor ezt is
kommunikálni kell. Javaslom, hogy egy felülvizsgálati idı szerepeljen a rendeletben.
Gondolok itt arra, hogy pl. 6 hónapon belül megnézzük, bevált, vagy nem vált be a
rendelet.
Tömösi Attila: Egyetértek azzal, hogy rakjunk be a rendeletbe egy felülvizsgálati idıt,
már csak azért is, mert már most látom a következı állapotot, amikor nem a Fı utcán
fognak parkolni az emberek, hanem a mellékutcákban, pl. a Nagy Sándor József utcában,
ahol így majd nem lehet megmozdulni. A fıvárosban ugyanez történt, nagyon jól lehetett
látni, hogy a Széll Kálmán tértıl hogyan terjedt kifelé a fizetési övezetnek a határa, mert
sokan a fizetési övezeten kívül álltak meg és onnan sétáltak be a városba. Ha bevezetjük
ezt a rendeletet, akkor a Kert utcában sokkal többen fognak megállni, senki nem fog
fizetni.
Ohr Alajos: A busz végállomásánál, a Dózsa Görgy téren komplikált helyzet van. Az
egyik probléma az, hogy kevés a jól kiépített parkolóhely, ami viszont van, az nem az
önkormányzaté, hanem nagyrészt a CBA tulajdonában van. A CBA nyilván nem szeretné
fizetıssé tenni a saját parkolóhelyét, hiszen ezzel elveszítené a vásárlóit. Nem lehetetlen
a két rendszernek az ötvözése. A CBA vezetıjével több ízben tárgyaltam és van olyan
megoldás, amelyet a késıbbiekben meg tudnánk lépni. Miután ez komolyabb elıkészítést
igényel, ezért nem gondoltunk arra, hogy a Dózsa György téren be kellene vezetni a
fizetı parkolási rendet.
A P+R parkoló nagyon fontos dolog, de a városban nem sok az olyan terület, ahol hely
van egy ilyen parkoló kialakítására, vagy olyan tömegközlekedési kapcsolat van, ami
vonzóvá teszi a P+R parkolót. Jelenleg két ilyen helyet látok, ez pedig a Kerekmezı, ahol
a 222-es busz végállomásához nagyon közel lehetne parkoltatni az autókat. A másik hely
az Erdész tér lenne, de odáig nem megy ki a 22-es busz, onnan csak a Volánbusszal
tudnának bejönni az emberek, amelynek gyakorisága meg sem közelíti a 22-esét. Ha
viszont kivisszük a 22-es buszt a Pátyi útra, akkor az az önkormányzatnak évente kb. 30
MFt-jába kerülne. Nyilván ezt sem szeretnénk. Ennek ellenére tovább vizsgálódunk,
hogy hogyan lehet ezt a problémát megoldani, mert az igény megvan rá.
Ahhoz, hogy mőködjön a rendelet néhány utcában mindenképpen ki kell tenni a
„Megállni tilos!” táblát, azért, hogy a kiszoruló parkolás ne okozzon problémát a
környezı utcákban. Ilyen utca pl. az Erkel utca, az Erdı utca Napsugár és Fı utcai
szakasza. Az Erkel utcával kapcsolatosan a képviselı-testület már régen döntött arról,
hogy a táblák ki lesznek helyezve. Idáig költség problémák merültek fel, de ezzel most
már nem lesz probléma, mert a költséget biztosította az önkormányzat.
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Köszönöm, hogy Somlóváriné képviselı asszony szóba hozta a közterület-felügyelıknek
a tevékenységét. A parkolási rendelet megsértıi is keményen meg lesznek büntetve.
Nagyon polgárbarát a mi parkolási rendeletünk, de ha valaki nem tartja be, akkor nagy
büntetésre számíthat. Idáig sok minden jellemezte a városnak a köztereit csak a rend
nem. Most elindultunk a rend irányába, aminek az egyik eleme az, hogy a közterületfelügyelık
a
munkájukat
hatékonyan
végezzék,
hiszen
a
létszámuk
megháromszorozódott. Akik vétenek, azok büntetésben részesülnek. Éppen az egyik
képviselıtársunk is büntetı cédulát kapott, tehát nincs kivétel.
Valóban gond lehet abból, hogy a lakosságban nem tudatosul, mikortól kerül bevezetésre
a rendelet. Az újságban nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a lakosság felé ezt
hogyan kommunikáljuk. A rendelet mai elfogadása nem jelenti azt, hogy már holnap
fizetni kell a parkolóhelyekért. Az egyik újság azt írta, hogy szeptembertıl fizetni kell a
parkolásért. Ez nem igaz. Azzal egyetértenék, hogy a rendeletet fél éven belül vizsgáljuk
felül, de ezt nem kell belevenni a rendeletbe, mert a felmerülı igény azt fogja
eredményezni, hogy módosítunk a rendeleten.
Bakács Edit Bernadett: A körzetemben lakók nagyon félnek attól, hogy az ı
lakóövezetükben valamilyen parkoló létesül, ezért felkérem a képviselıtársamat, hogy az
ilyen ötleteit árnyaltabban fogalmazza meg. A Kerekmezı területén azért nincs szükség
P+R parkolóra, mivel a buszok nem teljes menetidıben közlekednek, másrészt rengeteg
más hely van arra, hogy olyan helyen alakítsunk ki P+R parkoló övezetet, ami nem
lakóövezet.
Ohr Alajos: Azt gondolom, hogy ötletként nyugodtam fel lehet vetni, hogy a Kerekmezı
környékén van igény és lehetıség P+R parkolásra. Az a terület önkormányzati tulajdonú
terület. A 222-es buszt rengetegen szeretik, nagy igény volt rá, mégis voltak olyanok,
akik kifejezetten ellenezték, és azt mondták, nincs szükség rá. Olyat nem tudunk csinálni,
ami mindenkinek megfelel, és amivel mindenki egyet tud érteni. Arra tudunk törekedni –
és fogunk is törekedni -, hogy a többségnek tetszı és az igényeinek megfelelı döntéseket
hozzunk. A Kerekmezı környéki P+R parkolóval kapcsolatban még nincs döntés, ötlet
szinten merült fel.
Tömösi Attila: Ha kicsiben csináljuk, kevés területre vezetjük be a fizetı parkolást,
akkor nem látom az értelmét, igazán csak a lakosság bosszantását érzem benne.
Tájékoztatásképpen azt még mondjuk el, hogy hol lehet majd megvenni a jegyeket. A
rendeletben úgy láttam, hogy csak a Polgármesteri Hivatalban lehet megvásárolni azokat,
ami elég nagy gyalog túra lenne pl az Erkel utcától. Biztos, hogy van kezdeményezés
arra, hogy ne csak a Polgármesteri Hivatalban lehessen megvenni a jegyet.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Egyelıre csak a Polgármesteri Hivatalban lehet
megvásárolni a jegyeket. Volt egy vállalkozói fórum, ahol a Fı utca környezetében
dolgozó vállalkozókat errıl megkérdeztük, és nem jelentkeztek a jegyek árusítására.
Vizsgáljuk annak lehetıségét, hogy hogyan tudjuk kiterjeszteni a vásárlás helyeit.
Mielıtt a rendeletrıl szavaznánk, szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat
elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy vizsgálja meg a
városban a P+R parkoló kialakításának lehetıségét.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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374/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy vizsgálja meg a városban a
P+R parkoló kialakításának lehetıségét.
Határidı: azonnal

Felelıs: jegyzı

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a következı határozati javaslat
elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fizetı parkolási
rendszer bevezetését követı 6 hónapon belül felülvizsgálja az azt szabályozó rendeletben
foglaltak hatályosulását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
375/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a fizetı parkolási rendszer
bevezetését követı 6 hónapon belül felülvizsgálja az azt szabályozó rendeletben foglaltak
hatályosulását.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom azt a módosító javaslatot, hogy a
rendelet 4. § (5) bekezdésében a „fizetendı várakozási díj 500.- Ft/óra” szövegrész
helyébe „fizetendı várakozási díj 300.- Ft/óra” szövegrész lépjen.
A jelenlévı 9 fı képviselı 5 mellette, 1 ellene szavazat és 3 tartózkodással nem fogadta
el, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdésében a „fizetendı várakozási díj 500.- Ft/óra”
szövegrész helyébe „fizetendı várakozási díj 300.- Ft/óra” szövegrész lépjen
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom hogy a rendelet 4. § (5)
bekezdésében maradjon a „fizetendı várakozási díj 500.- Ft/óra” szövegrész
A jelenlévı 9 fı képviselı 3 mellette, 5 ellene szavazat és 1 tartózkodással nem fogadta
el, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdésében a „fizetendı várakozási díj 500.- Ft/óra”
szövegrész maradjon.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Mivel egyik összeg sem került elfogadásra, ezért arra
teszek indítványt, hogy a fizetendı várakozási díj 350,- Ft/óra legyen. Aki ezzel egyetért,
az „igen”-nel szavaz.
A jelenlévı 9 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat nélkül és 2 tartózkodással
elfogadta, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdésében a „fizetendı várakozási díj 500.Ft/óra” szövegrész helyébe „fizetendı várakozási díj 350.- Ft/óra” szövegrész lépjen.
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom azt a módosító javaslatot, hogy a
képviselı-testület az 1. számú melléklet „A" verziót fogadja el, mely kiegészül az
alábbival: „5. Fı utca – Erdı utca torkolatánál kiépített parkoló”.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással
elfogadta az 1. számú melléklet „A" verzióját a következı kiegészítéssel: „5. Fı utca –
Erdı utca torkolatánál kiépített parkoló”.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását a
módosításokkal együtt.
A jelenlévı 9 fı képviselı 7 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással – a fenti
módosításokkal együtt - az alábbi rendeletet alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelete
a fizetı parkolási rendszerrıl

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló
1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a fizetı
parkolási rendszerrıl az alábbi rendeletet alkotja:
1. Az önkormányzati rendelet hatálya
1. §
(1)

(2)

Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Budakeszi Város közigazgatási
területén belül
a) az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá a közterületeken, illetve
közhasználatra átadott területeken fizetı parkolóként kijelölt, az önkormányzat
által üzemeltetett várakozóhelyekre;
b) valamennyi, a parkolóhelyet rendeltetési céljának megfelelıen igénybevevı
jármőre, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével.
c) a fizetı parkolót igénybe vevı jármő tulajdonosára és üzemben tartójára.
Az önkormányzati rendelet hatálya nem terjed ki:
a) megkülönböztetı
fényés
hangjelzéssel
jogszerően
felszerelt
megkülönböztetett jármőre;
b) a figyelmeztetı jelzést használó közszolgáltató, valamint út- vagy közmő
építésére, fenntartására, illetıleg tisztítására szolgáló jármőre;
c) az önkormányzat közigazgatási területén sürgısségi ügyeleti ellátást végzı,
orvosi ügyelet jelzéssel ellátott jármőre;
d) közmőhiba elhárítása céljából, a hiba elhárításának idıtartamáig a hiba
kijavításához kiérkezı szervizautó és az azt kiszolgáló jármőre,
e) mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az ıket szállító jármőre a 218/2003
(XII. 11) Kormányrendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány jogos
és szabályos használata esetén,
f) két kerékkel ellátott motorkerékpárra, segéd-motorkerékpárra.
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2. Értelmezı rendelkezések
2. §
Az önkormányzati rendelet értelmében
18. Fizetı parkoló: az, amelyek az 1/1975. (II. 5) KPM-BM együttes közúti közlekedés
szabályiról szóló rendelet 112/d és 112/e „Várakozási Övezet eleje ill. vége”
jelzıtáblával, valamint az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre és annak
módjára utaló kiegészítı táblával jelöltek meg.
19. Jármő: közúti szállító- vagy vontató eszköz, amit beépített erıgép hajt, ideértve az
önjáró vagy vontatott munkagépet is.
3. Várakozási övezetek
3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

A fizetı parkolók felsorolását és övezeti besorolását az 1. melléklet tartalmazza.
Az övezetben a fizetı parkolási rendszerrel kapcsolatos közúti jelzıtáblák
kihelyezésérıl, karbantartásáról, elbontásáról az önkormányzat gondoskodik.
A fizetı parkoló zónák területi kiterjesztése, vagy az övezeti besorolás
megváltoztatása a Képviselı-testület hatásköre.
Rendezvények alkalmával, ahhoz kapcsolódóan, ideiglenes jelleggel létesített újabb
parkolóhelyek kijelölésére a polgármester jogosult.
A fizetı parkolókat jelölı kiegészítı táblán az alábbi információk vannak
feltüntetve:
a) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettsége,
b) a díjfizetési kötelezettség idıbeni hatálya,
c) a díjfizetés módozatai,
d) a várakozási díj összege.
Az önkormányzati rendeletben foglalt szolgáltatás a várakozó jármővek ırzésére
nem terjed ki.
4. Várakozási díjak és a fizetı parkolók használata
4. §

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

A fizetı parkolóhelyeken várakozni munkanapokon 8:00 – 18:00 óra között csak
díjfizetés ellenében, a KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet.
Munkaszüneti napokon a várakozási övezeten belüli parkolók igénybevétele
díjmentes.
Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó területeken a díjfizetési
kötelezettséggel járó minimális várakozási idıtartam 30 perc.
Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó területeken a várakozási idı
leghosszabb idıtartama négy óra. A négy óra idıtartam lejárta után a jármővel a
várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási idıtartam ismételt díjfizetéssel nem
hosszabbítható meg.
A fizetendı várakozási díj 350,- Ft/óra, mely összeg az áfát tartalmazza. A
várakozási díjat a 2. számú mellékletben felsorolt helyeken elıre lehet megváltani
parkolójegy formájában.
A parkolójegyet a jármő elsı szélvédı üvege mögött, kívülrıl jól látható helyen és
érvényességének ellenırzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.
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(7)

Amennyiben a várakozási övezetben a parkoló burkolati jellel van megjelölve, a
jármő vezetıje köteles a jármővet a kijelölt várakozóhelyen belül úgy elhelyezni,
hogy a jármő egy kijelölt várakozóhelyet foglaljon el. Ellenkezı esetben a burkolati
jellel ellátott várakozási övezetekben a várakozási díjat a jármő által elfoglalt
parkolóhelyek után kell megfizetni.
5. Mentesség a várakozási díj megfizetése alól
5. §

(1)

(2)

Mentesül az elsı két óra várakozási díj megfizetése alól az, aki a gépkocsi
szélvédıje mögé elhelyezett kereskedelmi forgalomban forgalmazott vagy saját
készítéső óra tárcsával várakozik.
A várakozás megkezdésével egyidejőleg az óratárcsát a parkolás megkezdésének
idıpontjára kell állítani. A beállított óratárcsát a jármő elsı szélvédıje mögött a
mőszerfalon kívülrıl jól látható és ellenırizhetı módon kell elhelyezni. Ugyanazon
a várakozási övezetben az óratárcsával a várakozási idı nem hosszabbítható meg.
6. §

Mentesség illeti meg az üzembentartót vagy tulajdonost üzleti rakodás idıszakára, ha a
rakodás kezdı idıpontjának a parkolási jegyhez hasonló módon történı megjelölésével a
fizetı parkolót 2 óránál nem hosszabb ideig használja. Az ettıl eltérı rakodás,
áruszállítás az önkormányzati rendeletben foglaltak szerinti díjfizetési kötelezettséget
von maga után.
6. Budakeszi Városkártya
7. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Budakeszi Városkártyát bárki vásárolhat legfeljebb 12 hónapra elıre.
A Budakeszi Városkártya valamennyi fizetı parkolóban történı várakozásra jogosít
a 4. § (1) bekezdésében meghatározott idıtartam korlátozása nélkül.
A Budakeszi Városkártyát a jármő elsı szélvédı üvege mögött, kívülrıl jól látható
helyen és érvényességnek ellenırzését biztosítva, olvasható módon kell elhelyezni.
A Budakeszi Városkártya díja egy hónapra 3.000.- Ft, mely összeg az áfa-t
tartalmazza.
A Budakeszi Városkártya az azon feltüntetett idıtartamra érvényes.
A Budakeszi Városkártyát a Polgármesteri Hivatalban lehet megvásárolni.
7. Parkolási engedély
8. §

(1)

Lakossági parkolási engedély kérelmére annak a budakeszi állandó lakosnak adható
az általa megjelölt, tulajdonában álló vagy üzemeltetésében lévı jármőre, akinek
állandó lakhelye a várakozási övezet területén, valamint az azt határoló útvonalon
van, abban az esetben, ha:
a) a lakhelye szerinti ingatlanon a jármő tárolása nem megoldható, udvarral,
garázzsal nem rendelkezik,
b) a kérelem benyújtását megelızı félévre vonatkozó gépjármőadót befizette.
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(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) a parkolási idıtartam megjelölését;
b) az engedélyt kérı nevét és állandó lakóhelyének címét, személyigazolvány
számát, érvényes adószámát;
c) a jármő rendszámát, forgalmi azonosítóját;
d) nyilatkozatot arról, hogy a jármő tárolása a lakhelye szerinti ingatlanon nem
megoldható, udvarral, garázzsal nem rendelkezik;
e) igazolást arra vonatkozóan, hogy a kérelem benyújtását megelızı félévre
vonatkozó gépjármőadót befizette.
Lakásonként maximum 2 db autóra lehet parkolási engedélyt váltani.
A parkolási engedély legfeljebb egy naptári év szerinti idıtartamra adható.
A parkolási engedély a lakhelye szerinti ingatlanhoz legközelebb esı közterületen
és az azon található fizetı parkolóban érvényes.
A parkolási engedély kiadása önkormányzati hatósági ügynek minısül, melyben
átruházott hatáskörben a polgármester jár el.
Az engedélyezési eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell alkalmazni.
A parkolási engedélyt a jármő elsı szélvédı üvege mögött, kívülrıl jól látható
helyen és érvényességének ellenırzését biztosítva, olvasható módon kell
elhelyezni.
8. Kizárólagos használat
9. §

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Azokra a várakozóhelyekre, amelyeknél a kizárólagos használat közlekedési
szempontból és mőszakilag is lehetséges, legfeljebb egy naptári évre kizárólagos
használati jogot igényelhetnek a várakozási övezeten belül székhellyel vagy
telephellyel rendelkezı kereskedelmi egységek és szolgáltatók.
A kizárólagos használati jog díja várakozóhelyenként egy naptári évre 100.000.- Ft,
mely összeg az áfa-t tartalmazza. Év közbeni vásárlás esetén a díj idıarányos részét
kell megfizetni.
A kizárólagos használatú várakozóhelyeket a jogosult saját költségére kihelyezett
táblával jelölheti.
A kizárólagos használatú várakozóhelyek száma nem haladhatja meg az adott
parkoló övezetben lévı várakozóhelyek 50%-át.
Az (1) bekezdésben foglalt igény elıterjesztésének melléklete a helyi közútkezelı
írásbeli hozzájárulása. A várakozóhely kizárólagos használatára a hozzájárulásban
foglaltak megtartása mellett van lehetıség.
9. Pótdíjak
10. §

(1)

Egy órára számított várakozási díjon felül pótdíjat köteles fizetni, aki
a) óratárcsa, parkolójegy, Budakeszi Városkártya, parkolási engedély, vagy
kizárólagos használatra jogosító hozzájárulás nélkül a várakozási övezetben
várakozik,
b) érvénytelen, továbbá lejárt parkolójeggyel, Budakeszi Városkártyával, parkolási
engedéllyel vagy kizárólagos használatra jogosító hozzájárulással a várakozási
övezetben várakozik,
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(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

c) az óratárcsát, a parkolójegyet, Budakeszi Városkártyát, a parkolási engedélyt
vagy mozgáskorlátozott igazolványt nem ellenırizhetı vagy nem elıírás szerinti
módon helyezi el a jármőben,
d) az óratárcsán meghatározott kezdı idıponttól számított díjmentes idıtartamon
túl a várakozási övezetben várakozik.
A pótdíj összege:
a) 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles idıszakra és
további két órai várakozásra számított várakozási díj;
b) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.
A várakozási díj és a pótdíj megfizetése a jármő üzembentartóját vagy annak
hiányában tulajdonosát terheli. A jármő tulajdonosa felel az üzembentartót terhelı
kötelezettségekért is.
A pótdíj kivetése ellen, annak kézhezvételét követı 8 napon belül a kötelezett
kifogást nyújthat be.
A pótdíjat az észrevétel elutasításáról szóló értesítés kézhezvételét követıen 8
napon belül be kell fizetni. A pótdíj kiszámításakor a kifogás benyújtása és
elbírálása között eltelt idı nem vehetı figyelembe.
Az észrevétel ismételt benyújtásának a pótdíj befizetési kötelezettségre nincs
halasztó hatálya.
A fizetendı parkolási díj és pótdíj befizetése csekken, átutalással vagy a
Polgármesteri Hivatal házipénztárába történhet.
Pótdíj meg nem fizetése esetén az önkormányzat a követelést bírósági úton
érvényesíti.
10. A fizetı parkolók és a parkolások ellenırzése
11. §

(1)

(2)

(3)

A fizetı parkolóban történı várakozást, az óratárcsát, a parkolójegyet, a Budakeszi
Városkártyát, a parkolási engedélyt és a kizárólagos használatot a közterületfelügyelık ellenırzik.
A közterület-felügyelı a jármő szélvédıjére helyezve fizetési csekket és fizetési
felszólítást hagy, ha
a) a jármő óratárcsa, parkolójegy, Budakeszi Városkártya, parkolási engedély
vagy kizárólagos használatra jogosító hozzájárulás nélkül várakozik,
b) a jármő érvénytelen, lejárt óratárcsa, parkolójegy, Budakeszi Városkártya,
parkolási engedély vagy kizárólagos használatra jogosító hozzájárulás
birtokában várakozik,
c) az óratárcsa, a parkolójegy, a Budakeszi Városkártya, a parkolási engedély,
vagy a mozgáskorlátozott igazolvány nem ellenırizhetı és nem elıírás szerinti
módon van elhelyezve a jármőben és a parkolás jogossága nem állapítható meg.
A fizetési felszólításon fel kell tüntetni a fizetı parkoló helyét, az észlelés
idıpontját, a gépkocsi rendszámát, a jogosulatlan parkolás 7. § (2) bekezdése
szerinti meghatározását, továbbá a várakozási díjra és pótdíjra vonatkozó
rendelkezéseket. A jogosulatlan parkolás dokumentálására a közterület-felügyelı
technikai eszközöket köteles igénybe venni és a rögzített felvételek a jogos igény
behajtásakor a peres eljárás során felhasználhatók. A fényképfelvételt az észrevétel,
illetve a panasz elbírálásáig vagy a pótdíj befizetéséig meg kell ırizni.
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(4)
(5)

Ugyanazon jármő 4. § (3) bekezdése értelmében óránként kaphat fizetési
felszólítást.
A meg nem fizetett parkolási díj, illetve pótdíj behajtásáról az önkormányzat
gondoskodik.
11. Záró rendelkezések
12. §

(1)

(2)

Az önkormányzati rendelet az 1/1975. (II. 5) KPM-BM együttes közúti közlekedés
szabályiról szóló rendelet 112/d és 112/e „Várakozási Övezet eleje, ill. vége”
jelzıtáblák kihelyezését követı 15. napon lép hatályba.
Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követıen megkezdett
parkolásokra kell alkalmazni.
1. melléklet
a 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Fizetı parkolók övezetei

1.
2.
3.
4.
5.

Övezet lehatárolása
Fı utca – Erkel utca parkoló
Fı utca – Gyógyszertár elıtti parkoló
Fı tér – Posta parkoló
Fı utca – Polgármesteri Hivatallal szembeni parkoló
Fı utca – Erdı utca torkolatánál kiépített parkoló
2. melléklet
a 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelethez
Parkolójegy megváltásának helyei

1. Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fı u. 179.)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a munkát. Képviselıtársaim és a hivatal is
nagyon sokat dolgozott a parkolási rendelet kialakításában. Lakosságnak is köszönjük a
munkát. Két lakossági fórum volt, két belsı egyeztetés, sok egyéb tárgyalás. Reméljük,
hogy ezután is a lakosság igényeit figyelembe véve – amennyiben szükséges – tudjuk
módosítani, kiigazítani a rendeletet.
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______________________________________________________________________
378. napirendi pont
Tárgy: Felterjesztés Budakeszi Város járási székhellyé
nyilvánítása iránti igény
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Bizonyára mindenki tudja, hogy a magyar
közigazgatás átszervezése folyamatban van. A Kormány foglalkozik a járási székhelyek
kialakításával. Az elfogadott városi stratégiánkba is egyértelmően illeszkedik egy
közigazgatási központi szerep Budakeszi részére. Már most is olyan államigazgatási,
közigazgatási feladatokat lát el a település, amely mindenképpen indokolja a járási
központ funkciójának a „megszerzését”. Gimnáziumunkba jelenleg is a zsámbékimedencében élı gyerekek járnak, az Okmányiroda, a Gyámhivatal, az Építéshatósági
Osztály, a Budakeszi Rendırırs is körzetközponti feladatokat lát el. Ez mindenképpen
indokolja a járási szerepnek az ellátását. Azt gondolom, mindenképpen fontos az, hogy a
képviselı-testület hozzon egy olyan döntést az önkormányzati törvényben foglalt
felterjesztési jogunkkal élve, miszerint javaslatot teszünk a Magyar Köztársaság
Belügyminiszterének – az önkormányzati koncepcióban szereplı járási közigazgatási
szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék megvalósulása esetén – Budakeszi
Város járási székhely településsé nyilvánítása érdekében. Kérem a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
376/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felterjesztési jogával élve javaslatot
tesz a Magyar Köztársaság Belügyminiszterének – az önkormányzati koncepcióban
szereplı járási közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék
megvalósulása esetén – Budakeszi Város járási székhely településsé nyilvánítására.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
379. napirendi pont
Tárgy: Dicent Vagyonkezelı Kft-vel kötött bérleti szerzıdés
meghosszabbítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Szılıskert u. 21-ben lévı bérleményt tovább
bérelné az önkormányzat, mivel a visszaköltözés a felújított Polgármesteri Hivatalba egy
hónapot csúszik. Kérem a határozati javaslat elfogadását változatlan feltételek mellett.
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A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
1.

2.
3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete az Önkormányzat és a Dicent Vagyonkezelı
Kft között 2011. december 27-én létrejött ingatlanbérleti szerzıdés módosítását
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Budakeszi Város Képviselı-testület 1. pont szerinti szerzıdés-módosítás fedezetéül
1.253.000,- Ft + ÁFA összeget biztos az általános tartalékkeret terhére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
meghatározott szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
381. napirendi pont
Tárgy: Contigo Bt-vel kötendı megbízási szerzıdés az
Önkormányzat, az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ,
a Himnusz szobor, a BVV Kft és a Széchenyi István
Általános Iskola weboldalainak kialakítására és
karbantartására
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén kérem a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
378/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Contigo
Bt.-vel (2092 Budakeszi, Főzfa u. 7/B., képviseli: Berlinger Gábor ügyvezetı)
határozatlan idıre kötendı megbízási szerzıdést az Önkormányzat, az Erkel Ferenc
Mővelıdési Központ, a Himnusz szobor, a BVV kft és a Széchenyi Általános
Iskola weboldalainak kialakítására és karbantartására 2011. október 1-jétıl 50.000.Ft+áfa díjjal, amelyre fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosít.
Budakeszi Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott
szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
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______________________________________________________________________
382. napirendi pont
Tárgy: Pitypang Óvoda új csoportszobáiba bútor beszerzésére
fedezet biztosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Pitypang Óvoda bıvítése befejezıdött. Nagyon szép
lett az óvoda, de az új szobákba bútor is kell. Kérem a határozati javaslat elfogadását,
melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság támogat.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
379/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pitypang Óvoda új
csoportszobáinak berendezéséhez 2.535.140,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret
terhére.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
383. napirendi pont
Tárgy: Bölcsıdei pályázat
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést. Mindenki tudja, hogy milyen a bölcsıdei helyzet
Budakeszin. A településnek több bölcsıdei férıhelyet kell biztosítani. Ennek érdekében
szeretnénk egy bölcsıdei pályázaton indulni. Elızetes elvi indulásra ad lehetıséget ez a
határozati javaslat. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
380/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a tervezett KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő
pályázaton részvételi szándékát fejezi ki azzal a feltétellel, hogy a végleges
pályázati felhívás megjelenése után a pályázati részvételrıl külön határozatban
dönt.
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2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a tervezett KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő
pályázat elıkészítésével megbízza a BVV Kft-t, és az elıkészítés költségeire a
BVV Kft. számára 800.000,- forintot, az építési engedélyezési terv, illetve a
pályázati dokumentáció elkészítésére a BVV Kft. által bekérendı ajánlatok
értékelése után a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján a
Képviselı-testület által késıbb megszavazandó összeget biztosít.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
384. napirendi pont
Tárgy: Kiss Gábor területbérleti használati szerzıdés módosítása Elıadó: PVB elnöke
(írásos anyag mellékelve)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elızetes egyeztetés alapján felmerült a képviselıtestületben – ellentétben a határozattal -, hogy egy módosító indítvánnyal éljünk. A
módosított határozati javaslat a következı: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a
polgármestert, hogy Kiss Gábor vállalkozóval 2011. április 11-én megkötött területbérleti
szerzıdést rendkívüli felmondással – mivel díjhátraléka van az önkormányzattal
szemben– szüntesse meg, és felhatalmazza a polgármestert a rendkívüli felmondás
aláírására. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 7 mellette, ellene szavazat nélkül és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
381/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy Kiss Gábor
vállalkozóval 2011. április 11-én megkötött területbérleti szerzıdést rendkívüli
felmondással – mivel díjhátraléka van az önkormányzattal szemben – szüntesse meg, és
felhatalmazza a polgármestert a rendkívüli felmondás aláírására.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
385. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi 0163-0167. hrsz-ú állami tulajdonban lévı
Elıadó: Polgármester
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
(írásos anyag mellékelve)

Pataki Judit: Kérem, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos elıterjesztések ne ilyen hirtelen
kerüljenek a képviselık elé. Tudom, hogy ez Budakeszi számára nagyon fontos, de ez
olyan horderejő téma, hogy a jövıben a képviselı-testület elızetesen egyeztessen a
területekrıl és a hasznosítási módjukról.
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A jövıben az elıkészítéseket megpróbáljuk kicsit
elıbbre hozni. Régebben nem az volt a gyakorlat, hogy a képviselı-testületi ülés elıtt
kerüljön sor a képviselıkkel történı egyeztetésre, hanem az elızı napon volt a
megbeszélés. Azt is figyelembe kell venni, hogy elfoglaltak a képviselık, több napot
nem tudnak a képviselıi munkára fordítani.
Doleschal Tamás, BVV Kft: A településszerkezeti tervünk alapján tudunk még
kiegészítést tenni az I. számú határozati javaslathoz, ezért a következı módosítást
javaslom, a „valamint terület- és településrendezés céljából” szövegrész helyébe
„valamint a településszerkezeti terv alapján közpark funkciójú terület- és
településrendezés céljából” szövegrész kerüljön.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A módosítással együtt szavazásra bocsátom a
határozati javaslatok elfogadásáról.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással
elfogadta, hogy az I. határozati javaslatban a „valamint terület- és településrendezés
céljából” szövegrész helyébe „valamint a településszerkezeti terv alapján közpark
funkciójú terület- és településrendezés céljából” szövegrész lépjen, és az alábbi
határozatokat hozta:
382/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0163 hrsz-ú ingatlan 'b' alrészletének természetvédelem,
továbbá 'c' alrészletének közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a
településszerkezeti terv alapján közpark funkciójú terület- és településrendezés céljából
Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás vagy árverés
mellızésével adás-vételi szerzıdés útján történı tulajdonba adását.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

383/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0165/18 hrsz-ú ingatlan 'a', 'c' és 'd' alrészletei az önkormányzat
tulajdonát képezı 4,6 hektárt meghaladó részének közlekedési infrastruktúra fejlesztése,
valamint terület- és településrendezés, továbbá 'b' és 'f' alrészleteinek természetvédelem
céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés
mellızésével adás-vételi szerzıdés útján történı tulajdonba adását.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

27

384/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0168 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

385/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0169/1 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

386/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0169/2 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

387/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0172 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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388/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0174 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

389/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0175 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

390/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
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 0176 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.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
386. napirendi pont
Tárgy: Intézményi kiszervezés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok
elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 6 mellette, ellene szavazat nélkül és 3 tartózkodással az
alábbi határozatokat hozta:
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391/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Pitypang Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a
Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, a Czövek
Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a Híd Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat, az Nagy Gáspár Városi Könyvtár és az Erkel Ferenc Mővelıdési
Központ egyes feladatainak kiszervezéssel szemben támasztott általános
elvárásokat az alábbiakban jelöli meg:
–
a feladat ellátásának költségei csökkenjenek,
–
a szolgáltatások minısége javuljon.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pitypang Óvoda, a
Szivárvány Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József
Gimnázium, a Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a HÍD
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, az Nagy Gáspár Városi Könyvtár és az Erkel
Ferenc Mővelıdési Központ alábbi tevékenységeit 2011. november 31. napjával
megszünteti és ezen tevékenységek elvégzését 2011. december 1. napjával
gazdasági társasági formába integrálja, a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft-be:
a. gondnokság,
b. karbantartás,
c. takarítói feladatok.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Pitypang Óvoda vezetıjét, a
Szivárvány Óvoda vezetıjét, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, a
Nagy Sándor József Gimnázium igazgatóját, a Czövek Erna Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény igazgatóját, a Híd Szociális és Gyermekjóléti
Szolgálat vezetıjét, az Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetıjét és az Erkel Ferenc
Mővelıdési Központ vezetıjét, valamint a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıjét, hogy a 2. pontban foglaltakra az alábbi
ütemezésben a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg:
Idıpont:
2011. október 31.

2011. november 15.
2011. december 1.

Intézkedés:
Kjt 25/A. § (2) bekezdés: Átadás elıtt 30 nappal
tájékoztatás és konzultáció
Kjt 25/A. § (3) bekezdés: A tájékoztatással egyidejőleg, az
átadás elıtt 30 nappal tájékoztatás a további
foglalkoztatásról a munkaszerzıdés tartalmi elemeire
vonatkozó ajánlattal együtt.
Kjt 25/A. § (5) bekezdés: Nyilatkozat a munkavállaló
részérıl, hozzájárul-e a továbbfoglalkoztatáshoz.
Átadás idıpontja
Kjt. 25/A. § (5) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást nem
vállaló
munkavállaló
értesítése
a
jogviszony
megszőnésérıl a végkielégítés megállapításával.
Kjt. 25/A. § (6) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást
vállalóknak a jogviszony megszőnés és új jogviszony
létesítésének idıpontja.
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4.

5.

6.

7.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a 2. pontban meghatározott feladatkiszervezésével kapcsolatos személyi jellegő költségek fedezetét az intézmények
személyi juttatás keret terhére biztosítja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 2. pontban meghatározott feladatkiszervezésével kapcsolatos dologi jellegő költségek fedezetét az intézmények
költségvetési keret terhére biztosítja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy készítse elı Budakeszi
Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 7/2011. (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosítását a 2011. a létszámokra vonatkozóan, valamint
felkéri a polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselı-testület elé.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıjét, hogy az átvett feladatokkal kapcsolatosan a
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítását készítse elı és azt terjessze a
Képviselı-testület elé.

Határidı: 1-2. és 4-5. pontra:
3. pontra:
6. és 7. pontra:
Felelıs: 1-2. és 4-5. pontra:
3. pontra:

6. pontra:
7. pontra:

azonnal
folyamatos, befejezésre 2011. december 1.
2011. szeptemberi képviselı-testületi ülés
polgármester
Pitypang Óvoda vezetıje,
Szivárvány Óvoda vezetıje,
Széchenyi István Általános Iskola mb. igazgatója
Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója,
Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézet
igazgatója,
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje,
Nagy Gáspár Könyvtár vezetıje,
Erkel Ferenc Mővelıdési Központ vezetıje,
BVV Kft. ügyvezetıje
polgármester, jegyzı
BVV Kft. ügyvezetıje

392/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete kinyilvánítja, hogy a fenntartásában lévı
intézmények gondnoksági, karbantartói és takarítói feladatok ellátását a szolgáltatások
minıségének figyelembe vételével a mindenkori költségvetésében tervezi.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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______________________________________________________________________
387. napirendi pont
Tárgy: Illegális zöldhulladék lerakó felszámolása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
tárgyalta az anyagot. Az elızetesen engedélyezett összegen túl tovább 552.000,- Ft-ot
biztosítunk az általános tartalékkertet terhére az illegális hulladéklerakó megszüntetésére.
Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
393/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az illegális hulladéklerakó
felszámolási munkálataira az elızetesen biztosított 2.500.000,- Ft-on túl 552.000,- Ft,
azaz összesen 3.052.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret terhére.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
388. napirendi pont
Tárgy: Pitypang Óvoda NA-80-as vízbekötése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ezt az
anyagot nem tárgyalta. Az óvoda kapacitásbıvítése kapcsán szükséges mérı bıvítéséhez
biztosítanánk a Fıvárosi Vízmővek felé fizetendı 752.600,- Ft + ÁFA összeget az
általános tartalékkeret terhére. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
394/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Pitypang Óvoda kapacitásbıvítése kapcsán
szükségessé vált mérıbıvítéshez biztosítja a Fıvárosi Vízmővek számára fizetendı
752.560,- Ft + ÁFA összeget az általános tartalékkeret terhére.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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______________________________________________________________________
389. napirendi pont
Tárgy: Önkormányzati és intézményi költségoptimalizálás
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
395/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete megbízza a BVV Kft-t az egységes
önkormányzati és intézményi beszerzési koncepció kidolgozására, 2011. októberdecember hónapokra, havi 200.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a
szerzıdés elıkészítésére és a polgármestert a szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: polgármester és
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

______________________________________________________________________
390. napirendi pont
Tárgy: Fı téri parkba kamerák elhelyezése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Somlóvári Józsefné: Az elıterjesztésbıl nem derül ki, hogy a kamerák telepítésére
biztosított 1.511.013,- Ft mit tartalmaz? Csak a villamos táphálózat kiépítését és 1 db
kamera felszerelését?
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Van ennek az elıterjesztésnek határideje, mert több
tisztázandó kérdés merült fel? Ha nincs, akkor azt javaslom, vegyük le napirendrıl ezt az
elıterjesztést.
Till Gábor, a BVV Kft ügyvezetıje: Az elıterjesztés szövegében szerepel, hogy az
ajánlat a villamos táphálózat kiépítésére és 3 db kamera felszerelésére vonatkozik. A
képviselı-testület 246/2011. (VII. 18.) számú határozata alapján kértük be az ajánlatokat.
A beérkezett ajánlatokat értékeltük. A határidı szempontjából azért tartanám fontosnak,
hogy ma döntés szülessen, mert az Alpine Hungária Kft jelenleg a park építésével
foglalkozik. Ha ezt a földmunkát utólag, a park befejezése után adjuk ki, akkor egyrészt a
frissen helyreállított parkot rongáljuk vele, másrészt az EU által támogatott beruházások
5 éves változtatási tilalmát szegjük meg.
Pataki Judit: Till Gábor ügyvezetı által elmondottak alapján csak ezzel a céggel tudjuk
elvégeztetni ezt a munkát, ezért nem tudunk egy másik cégtıl árajánlatot kérni, ami
esetleg olcsóbb.
33

Tömösi Attila: Ebben az esetben – sajnos – a szokásos helyzet állt elı Budakeszin,
megint benne hagytuk a villanyoszlopot a leaszfaltozott utcának a közepén. A különbség
jelen pillanatban az, hogy az aszfaltozás elıtt kivesszük az oszlopot. Az utolsó
pillanatban jutott eszünkbe, hogy ezt a 3 db kamerát felszereljük az új parkban. Két
lehetıség lett volna. Az egyik, hogy valakit olcsóbban szerzünk. A mostani kivitelezı
árajánlata nem olcsó, a 3 db kamera felszerelése viszont egy normális, jó, versenyképes
ajánlat volt. Sajnos kénytelenek vagyunk a parkban dolgozó kivitelezı ajánlatát
elfogadni, hogy ne történjen meg az, hogy készen van a munka, leaszfaltozzuk az utcát,
utána felverjük az aszfaltot, hogy kivegyük a villanyoszlopot a helyérıl. Ezt az ajánlatot
el kell fogadnunk már csak azért is, hogy végre olyan munka történjen Budakeszin,
aminek mindenki tud örülni, és minden tökéletesen van befejezve. Ha utólag
szereltetnénk fel a kamerákat, akkor az uniós pénzt is elvesztenénk, mert 5 évig nem
lehet hozzányúlni a parkhoz.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom
a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
396/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Fı téri parkban
elhelyezendı biztonsági kamerák telepítésére 1.511.013.- Ft fedezetet az általános
tartalékkeret terhére biztosít.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetıjét a beszerzéssel
és telepítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

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

______________________________________________________________________
392. napirendi pont
Tárgy: Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság tulajdonosi
hozzájárulással kapcsolatos kérelme
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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397/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH) részére a lakosságot érı rádiófrekvenciás
elektromágneses sugárzás mérési programmal kapcsolatban mérımőszerek kihelyezésére
az önkormányzat által fenntartott alábbi intézmények tekintetében:
− Szivárvány Óvoda,
− Pitypang Óvoda,
− Széchenyi István Általános Iskola,
− Nagy Sándor József Gimnázium
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
393. napirendi pont
Tárgy: KMOP-3.3.1/B-10-2010. „Belterületi csapadékvízelvezetı rendszer rekonstrukciója Budakeszin” címő
projekt megindításával kapcsolatos döntés
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Alpolgármester

Bakács Edit Bernadett: 80 MFt-os zárt rendszerő csapadékvíz-elvezetı pályázatot nyert
a város olyan területekre, ahol – sajnos – nincs meg a szilárd burkolatú út. Szilárd
burkolatú út hiányában ez a zárt rendszerő csapadékvíz-csatorna eltömıdhet. A lakosság
nem mutatott készséget arra, hogy több százezer költségben az utak építését bevállalja. A
városnak elıreláthatólag jövıre, vagy az azt követı költségvetési évben még az
egyszerősített kivitelezési költségre sem lesz saját kerete. A csatorna mőszaki feltételei
sincsenek igazán megoldva, mivel nincs befogadó, amelyik a zárt rendszerben elvezetett
csapadékot úgy el tudná vezetni, hogy az a továbbiakban ne okozzon problémát. Az
egyik befogadó hely nyílt rendszerő, a másik befogadó helyen pedig nincs megoldva a
tisztítás feltétele. Sajnos ez a projekt „több sebbıl vérzik”, hiába nyertünk fejlesztési
összeget. Korábban az volt a koncepcióm, hogy ha van fejlesztés, akkor utána további
fejlesztési lehetıségek is felmerülnek. Azt gondolom, hogy az Árpád fejedelem térre egy
jó gazdasági projekt meghirdetésével ugyanezek a fejlesztések megvalósíthatók, és akkor
nem a város nem létezı keretébıl kell erre fedezetet biztosítani. Azért javasoltam, hogy
álljunk el ettıl a pályázatit pénztıl, hogy még azelıtt lépjünk ki a pályázatból mielıtt
belefutunk sokkal nagyobb költségekbe.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom
a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 6 mellette, ellene szavazat nélkül és 3 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
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398/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KMOP 3.3.1.-B-10-2010.
„Belterületi csapadékvíz rekonstrukciója” elnevezéső pályázattal kapcsolatban
hozott 343/2010 (IX. 14.) számú, a 269/2011 (VII. 28.) számú, a 323/2011 (VIII.
16) számú és 331/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozatokat hatályon
kívül helyezi és lemond a 80 MFt elnyert támogatási összegrıl.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a támogatási
összeg lemondására vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedéseket a
közremőködı szervezet felé.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

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

______________________________________________________________________
394. napirendi pont
Tárgy: Autómodell terepversenypálya létrehozásának elvi
támogatása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Alpolgármester

Bakács Edit Bernadett: Megkeresett az illetı úr, aki ezt az európai szabványnak
megfelelı autóverseny-pályát a saját területén létrehozná, ami a várostól elég távol, a
kutya iskola területén található. Az önkormányzatnak azért kell egy elvi támogatási
döntést hoznia, hogy a Földhivatalnál könnyebben megkaphassa a saját földjének az
átminısítését. A pályát nonprofit módon kívánja üzemeltetni. Azért támogatom ezt az
elképzelést, mert Budakeszin nagyon kevés a szabadidı kulturált és érdekes eltöltésére a
lehetıség, valamint azért, mert turistákat is vonzhat. Ez olyan elfoglaltság, amely építı
jellegő. Javaslom, hogy a képviselı-testület támogassa ezt a kezdeményezést.
Bánhidi László: Egy problémát látok ebben – azzal együtt, hogy az elıterjesztésben
nagyon világosan le van írva, hogy anyagilag semmilyen tekintetben nem tudja az
önkormányzat támogatni a változtatást -, hogy egy fajta hitegetés hangulatát látom a
támogatásban. Egy magántulajdonú területnek - amelyik egyébként gazdasági övezetben
van – az átminısítése vagy jogszerő, vagy van olyan akadálya, ami az átminısítést
kizárja. Ez egy önkormányzati határozattal nem írható felül. Örömmel látom, hogy ha
bármilyen szabályos fejlesztés történik a településen, de határozottan ki kell jelenteni,
hogy ebben a szavazatban semmiféle hitegetés nem lehet. Ezt úgy kell a kérelmezık
tudomására hozni, hogy ez a határozat nem léphet át semmiféle jogszabályt. Nem adhat
lehetıséget arra, hogy jogszabályi kereteket lépjenek át vele.
Tömösi Attila: Úgy gondolom, hogy kitőztük magunk elé azt a célt, hogy a sport,
szabadidı, kikapcsolódás központja leszünk a környéken. Ez pont ebbe a kategóriába
esik bele. Azt gondolom, hogy ilyen jellegő vállalkozásokra van szüksége Budakeszinek
ahhoz, hogy az idegenforgalmunkat, iparőzési adónkat fejlesszük. Támogatni tudom az
elképzelést.
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Tóth Gábor: A határozati javaslat 2. pontjával van problémám. Az szerepel benne, hogy
ideiglenes mővelési ágból való kivonás kérelmet és az ingatlanok átminısítését
támogassuk. Nem szerepel benne, hogy mire minısítenék át a területet. Egy
magántulajdonú átminısítési kezdeményezéshez miért kell az önkormányzat? Jó lenne,
ha a fıépítész mondana errıl véleményt. Javaslom, hogy csak a határozati javaslat 1.
pontjáról szavazzunk, azt tudom támogatni.
Bakács Edit Bernadett: Gondolom a vállalkozónak is megfelel, ha csak az 1. pontot
fogadjuk el. A nagy bizalmatlanságot nem értem. Semmiféle hitegetésrıl nincs szó. Arról
szól az elıterjesztés, hogy a képviselı-testület szembesüljön egy törekvésrıl és foglaljon
állást. A polgármester saját hatáskörben is írhatna egy támogató levelet.
Tóth Gábor: Támogatom a kezdeményezést, nagyon jó ötletnek tartom. Remélem,
ahhoz, hogy elinduljon, nem kell a 2. pontot is elfogadni.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 1. pontjának
elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
399/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete elviekben támogatja Budakeszi külterületén a
0103/453, 0103/454, 0103/455 helyrajzi számon autómodell terepversenypálya
létrehozását és mőködtetését az Adamasz Kft által, azzal a feltétellel, hogy az
átminısítéssel, kialakítással, fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint az egyéb
felmerülı összes költséget az Adamasz Kft viseli.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
395. napirendi pont
Tárgy: Rövid idıtartamú közfoglalkoztatáshoz Hatósági
Szerzıdés megkötése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Alpolgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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400/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján
foglalkoztatást helyettesítı támogatásban (bérpótló juttatás) részesülık rövid
idıtartamú foglalkoztatásának megkezdéséhez szükséges Budapest Fıváros
Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötendı Hatósági Szerzıdést, és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete az önkormányzatot terhelı önrészt, mely
bruttó 58.513 Ft, a költségvetésben szereplı közfoglalkoztatási keretének terhére
biztosítja.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a képviselıtársaimnak a gyors,
összeszedett munkát, a testületi ülést bezárom.

K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı
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