41/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember 29-én
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 11 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Tömösi Attila még nem érkezett meg, 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 29-i rendkívüli
képviselı-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra
Zsuzsanna, Dr. Csutoráné dr Gyıri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit,
Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor. 10 fı képviselı jelen van, tehát a
képviselı-testület rendelet- és határozatképes.
Bakács Edit Bernadett: Október 1-én, délután 15 órakor a Budaörsi Kistérségi Fesztivál
keretében a makkosi kegyhely történetét megjelenítı drámát mutatjuk be. Az elıadás
fıvédnöke a Magyar Páneurópai Unió elnöke, dr. Gróf Bethlen István. Az elıadásra
mindenkit szeretettel várunk. Terveink szerint minden évben, más-más formában
megismételjük az elıadást.
2011. október 14-én és október 17-én a HÍD Családsegítı Szolgálat épületében osztjuk
az uniós élelmiszereket. A múlt alkalommal nagyon gyorsan elfogyott, ezért ezt a
lehetıséget is kihasználom, hogy a rászorulókat meghívjam ezekre az alkalmakra.
Somlóvári Józsefné: Nagy szeretettel meghívom Budakeszi lakosságát 2011. november
5-én, az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban tartandó Budakeszi közbiztonságáért
rendezett jótékonysági bálra, amelynek bevétele teljes egészében a Budakeszi
Polgárırség és a Rendırırs belsı felújításának a finanszírozására fog fordítódni.
Jegyeket majd az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban lehet kapni korlátozott számban.
Tombola felajánlásokat szívesen fogadunk.
Czifra Zsuzsanna: Szeretnék beszámolni a képviselı-testületnek és a lakosságnak a
szeptember 24-én megrendezésre került Marabu családi futóversenyrıl, és egyben
köszönetemet szeretném kifejezni mind a segítıknek, mind pedig a Széchenyi István
Általános Iskola pedagógusainak. Ezen a futáson 120 gyerek-szülı páros vett részt. Jó
hangulatú rendezvény volt, és nem utolsó sorban népszerősítette a sportot, a futást. A
továbbiakban is várjuk a hasonló rendezvényekre a lakosságot.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A kiküldött napirendi pontokhoz képest a következı
sorrendet javaslom: 396. napirendi pont [A reklámhordozók és hirdetı berendezések
elhelyezésérıl szóló 45/2008. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása], 397.
napirendi pont (Budakeszi Dózsa György téri végállomás és az Erkel utcai megállókban
a BKV Zrt Futár projekt keretében utas-tájékoztató tábla elhelyezéséhez hozzájárulás
megadása), 398. napirendi pont (Tájékoztató a súlykorlátozás bevezetésérıl), 404.
napirendi pont (Budakeszi gyalogátkelıhelyek engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi
hozzájárulások megadása), 412. napirendi pont (Autómodell terepversenypálya
létrehozásának támogatása a Farkashegyi Repülıtéren), 399. napirendi pont
(Csoportlétszám túllépésének engedélyezése valamint 1 álláshely kérelmezéséhez

pénzügyi fedezet biztosítása a Széchenyi István Általános Iskolában), 401. napirendi pont
(Budakeszi intézmények közalkalmazottainak étkezési jegy kérelme), 400. napirendi
pont (Építményadóval kapcsolatos, korábban elmulasztott önkéntes bejelentési
kötelezettség, korrigáció esetén történı eltekintés a mulasztási bírság alkalmazásától),
403. napirendi pont (HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása), 402. napirendi pont (Polgármesteri Hivatal székhelyére
történı visszaköltözésével kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása), 406. napirendi
pont (Térfigyelı kamerák kiépítése a Polgármesteri Hivatalt határoló közterületen), 408.
napirendi pont (Városi Ügyelet/Polgárırség konténerének elhelyezése), 405. napirendi
pont (dr. Tóthpál Tamás részletfizetési kérelme), 407. napirendi pont (Gyepmesteri
pályázat elbírálása), 409. napirendi pont (Dr. Hamvasi Miklóssal kötött fogászati ellátás
ügye), 410. napirendi pont (Nıgyógyászati szőrés helyzete), 411. napirendi pont [Fiatal
pályakezdı rendırök (3 fı) ideiglenes elszállásolása, a Bölcsıdében felszabaduló
szolgálati lakásban]. Felvételre javaslom 413. napirendi pontként az „Egyebek” napirendi
pontot. A napirendi pontok sorrendjének módosításának az volt a célja, hogy az
összefüggı elıterjesztések egy helyen legyenek.
Szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását az elıbb elmondott módosításokkal.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi
pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:
−
felvételre került a 413. napirendi pont (Egyebek),
−
a tárgyalási sorrend a következı: 396. napirendi pont [A reklámhordozók és
hirdetı berendezések elhelyezésérıl szóló 45/2008. (XI. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása], 397. napirendi pont (Budakeszi Dózsa György téri
végállomás és az Erkel utcai megállókban a BKV Zrt Futár projekt keretében
utas-tájékoztató tábla elhelyezéséhez hozzájárulás megadása), 398. napirendi
pont (Tájékoztató a súlykorlátozás bevezetésérıl), 404. napirendi pont (Budakeszi
gyalogátkelıhelyek engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulások
megadása), 412. napirendi pont (Autómodell terepversenypálya létrehozásának
támogatása a Farkashegyi Repülıtéren), 399. napirendi pont (Csoportlétszám
túllépésének engedélyezése valamint 1 álláshely kérelmezéséhez pénzügyi fedezet
biztosítása a Széchenyi István Általános Iskolában), 401. napirendi pont
(Budakeszi intézmények közalkalmazottainak étkezési jegy kérelme), 400.
napirendi pont (Építményadóval kapcsolatos, korábban elmulasztott önkéntes
bejelentési kötelezettség, korrigáció esetén történı eltekintés a mulasztási bírság
alkalmazásától), 403. napirendi pont (HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi
Társulás társulási megállapodásának módosítása), 402. napirendi pont
(Polgármesteri Hivatal székhelyére történı visszaköltözésével kapcsolatos
költségekre fedezet biztosítása), 406. napirendi pont (Térfigyelı kamerák
kiépítése a Polgármesteri Hivatalt határoló közterületen), 408. napirendi pont
(Városi Ügyelet/Polgárırség konténerének elhelyezése), 405. napirendi pont (dr.
Tóthpál Tamás részletfizetési kérelme), 407. napirendi pont (Gyepmesteri
pályázat elbírálása), 409. napirendi pont (Dr. Hamvasi Miklóssal kötött fogászati
ellátás ügye), 410. napirendi pont (Nıgyógyászati szőrés helyzete), 411. napirendi
pont [Fiatal pályakezdı rendırök (3 fı) ideiglenes elszállásolása, a Bölcsıdében
felszabaduló szolgálati lakásban].
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A fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy

Elıadó

396. A reklámhordozók és hirdetı berendezések elhelyezésérıl szóló
45/2008. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
VK Tanácsnok
397. Budakeszi Dózsa György téri végállomás és az Erkel utcai
megállókban a BKV Zrt Futár projekt keretében utas-tájékoztató
tábla elhelyezéséhez hozzájárulás megadása
VK Tanácsnok
398. Tájékoztató a súlykorlátozás bevezetésérıl
VK Tanácsnok
404. Budakeszi gyalogátkelıhelyek engedélyezéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulások megadása
Polgármester
412. Autómodell terepversenypálya létrehozásának támogatása
a Farkashegyi Repülıtéren
IF Tanácsnok
399. Csoportlétszám túllépésének engedélyezése valamint 1 álláshely
kérelmezéséhez pénzügyi fedezet biztosítása a Széchenyi István
Általános Iskolában
OKJB elnöke
401. Budakeszi intézmények közalkalmazottainak étkezési jegy
kérelme
PVB elnöke
400. Építményadóval kapcsolatos, korábban elmulasztott önkéntes
bejelentési kötelezettség, korrigáció esetén történı eltekintés a
mulasztási bírság alkalmazásától
PVB elnöke
403. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Polgármester
402. Polgármesteri Hivatal székhelyére történı visszaköltözésével
kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása
PVB elnöke
406. Térfigyelı kamerák kiépítése a Polgármesteri Hivatalt határoló
közterületen
KKKB elnöke
408. Városi Ügyelet/Polgárırség konténerének elhelyezése
KKKB elnöke
405. dr. Tóthpál Tamás részletfizetési kérelme
PVB elnöke
407. Gyepmesteri pályázat elbírálása
KKKB elnöke
409. Dr. Hamvasi Miklóssal kötött fogászati ellátás ügye
KKKB elnöke
410. Nıgyógyászati szőrés helyzete
KKKB elnöke
411. Fiatal pályakezdı rendırök (3 fı) ideiglenes elszállásolása,
a Bölcsıdében felszabaduló szolgálati lakásban
KKKB elnöke
413. Egyebek
Polgármester
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______________________________________________________________________
396. napirendi pont
Tárgy: A reklámhordozók és hirdetı berendezések
Elıadó: VK Tanácsnok
elhelyezésérıl szóló 45/2008. (XI. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Ohr Alajos: A jövıben felsıbb jogszabályok alapján lehet az iskolák, az óvodák, az
önkormányzati intézményeknek a kerítésén, falain hirdetéseket elhelyezni.
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 Önkormányzata Képviselı-testületének
44/2011. (X. 03.) önkormányzati rendelete
a reklámhordozók és hirdetı berendezések elhelyezésérıl szóló 45/2008. (XI. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
reklámhordozók és hirdetı berendezések elhelyezésérıl szóló 45/2008. (XI. 13.)
önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Hatályát veszti az R. 4. § (10) bekezdés f) pontja.
5. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
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______________________________________________________________________
397. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Dózsa György téri végállomás és az
Erkel utcai megállókban a BKV Zrt Futár projekt
keretében utas-tájékoztató tábla elhelyezéséhez
hozzájárulás megadása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: VK Tanácsnok

Ohr Alajos: A BKV pályázati pénzt nyert elektronikus utas-tájékoztató rendszereknek a
telepítésére. Budakeszin két utas-tájékoztató táblát szeretnének elhelyezni, az egyiket a
Dózsa György téren, a másikat az Erkel utcai megállónál. Ehhez kérik az önkormányzat
tulajdonosi hozzájárulását. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi
Város Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a BKV ZRt részére a BKV
„Futár” projekt keretén belül a Dózsa György téri autóbusz végállomásra és az Erkel
utcai buszmegállóba utas-tájékoztató rendszer telepítéséhez az alábbi feltételekkel: Az
utas-tájékoztató rendszer alépítményeit az Erkel utcai megállóban csak a jelenleg is folyó
Városközpont rehabilitációs pályázat kivitelezési munkáival összhangban, legkésıbb
ezek befejezéséig lehet megvalósítani. Ezt követıen a „Futár” projekt megvalósítására
bontási engedély az adott területre 5 évig nem adható ki; az utas-tájékozató táblák
elhelyezése és üzemeltetése nem jelenthet költséget Budakeszi Város Önkormányzata
számára.
Bánhidi László: Mivel a tervezethez helyszínrajzot nem mellékeltek, tehát nem derül ki
pontosan, hogy ezeket az eszközöket pontosan hova akarják elhelyezni, ezért az lenne a
javaslatom, hogy a telepítés elıtt kerüljön egy egyeztetett helyszínrajz az önkormányzat
által jóváhagyásra, és csak ennek megfelelıen készülhessen el az eszközöknek a
telepítése.
Ohr Alajos: Helyszíni bejárás történt, nem is egy alkalommal. A BKV-nak az
alépítményeket mindenképpen el kell készíteni, mielıtt az Alpine Kft befejezné az Erkel
utcai buszmegállónál a térburkolatnak és a zöldfelületnek a kialakítását. Bánhidi László
tanácsnok úr által kért kiegészítést belefoglalhatjuk a határozatba, csak ezzel ne
hátráltassuk a BKV munkáját és a tervezést.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az SZMSZ-ünk szerint a tanácsnok uraknak bizonyos
elıterjesztéseket egyeztetni kell. Az ilyen problémák miért a képviselı-testületi ülésen
derülnek ki?
Ohr Alajos: Az egyeztetı ülésen nem derült ki, hogy ilyen jellegő módosítás van.
Till Gábor, a BVV Kft ügyvezetı: Bánhidi László képviselı úr által hiányolt
helyszínrajz létezik. A tervdokumentáció beadásra került a Polgármesteri Kabinethez, ott
megtekinthetı.
Szabó Ákos Péter: A tanácsnokokat örömmel töltené el, ha nem olyan késın kapnák
meg az anyagot, mint ahogyan a mai ülés anyagát megkapták. Tegnap 17 órakor még
nem láttam anyagot. Ha nem ismerjük a konkrét elıterjesztéseket, akkor nagyon nehéz
lenne bármit is egyeztetni. Ha tudomásom lett volna az elıterjesztésrıl, akkor nagyon
szívesen egyeztettem volna mind a két tanácsnok úrral.
Tekintettel a Synergon Nyrt-nek Budakeszin viselt dolgairól mélységesen egyetértek
azzal, hogy közvetlenül az átadást megelızıen a BVV Kft-t kérjük fel arra, ellenırizze
5

le, hogy a terveknek és az elızetesen egyeztetetteknek megfelelıen készültek-e el az
eszközök. Ha a Budakeszi portált vesszük alapul, ahol korántsem azt kaptuk, mint amire
készültünk, akkor alapos okom van feltételezni, hogy esetleg így járunk az utastájékoztató rendszerekkel is.
Garainé dr. Szelenczy Gabriella: A mai elıterjesztéseknek a többségét a tegnapi
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta. A bizottsági ülésnek délben lett
vége. A pénzügyi döntésnek megfelelıen az elıterjesztéseket át kellett írni, majd fel
kellett tenni az EDTR rendszerbe. A kolléganım 20 óra körül végzett a feltöltéssel.
Szabó Ákos Péter: Ezt megértem, nagyon sajnálom, és együtt érzek a kolléganıvel. Ha
én valamirıl nem tudok, azzal kapcsolatban nem tudok egyeztetni. A tanácsnokok nem
várják el a Hivataltól, hogy szervezze meg az egyeztetést, fel tudjuk venni egymással a
kapcsolatot, mint ahogyan ezt megelızıen is megtettük.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
azzal a módosítással, hogy az alábbi feltétellel egészüljön ki: Budakeszi Város
Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, ellenırizze, hogy az elızetesen egyeztetett
terveknek megfelelıen készítették el az utas-tájékoztató rendszereket, valamint a
„hozzájárul” szövegrész helyébe „tulajdonosi hozzájárulását adja a BKV ZRt részére”
szövegrész lépjen.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással
elfogadta a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozat az
alábbi feltétellel egészül ki: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t,
ellenırizze, hogy az elızetesen egyeztetett terveknek megfelelıen készítették-e el az
utastájékoztató rendszereket, illetve a „hozzájárul” szövegrész helyébe „tulajdonosi
hozzájárulását adja a BKV ZRt részére” szövegrész lépjen.
Fenti módosítások alapján a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
401/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a BKV ZRt részére
a BKV „Futár” projekt keretén belül a Dózsa György téri autóbusz végállomásra és az
Erkel utcai buszmegállóba utas-tájékoztató rendszer telepítéséhez az alábbi feltételekkel:
−
Az utas-tájékoztató rendszer alépítményeit az Erkel utcai megállóban csak a
jelenleg is folyó Városközpont rehabilitációs pályázat kivitelezési munkáival
összhangban, legkésıbb ezek befejezéséig lehet megvalósítani.
Ezt követıen a „Futár” projekt megvalósítására bontási engedély az adott területre
5 évig nem adható ki.
−
A utas-tájékozató táblák elhelyezése és üzemeltetése nem jelenthet költséget
Budakeszi Város Önkormányzata számára.
−
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, ellenırizze, hogy az
elızetesen egyeztetett terveknek megfelelıen készítették-e el az utas-tájékoztató
rendszereket
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester,
BVV Kft ügyvezetıje
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______________________________________________________________________
398. napirendi pont
Tárgy: Tájékoztató a súlykorlátozás bevezetésérıl
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: VK Tanácsnok

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: A rendelet a 3,5 tonna össztömeget meghaladó
tehergépjármővekre terjed ki. A rendelet mellékletében meghatározott övezetek a
következık: Fı u. – Temetı u. – Harmadfő u. – Barackvirág u. – Reviczky u. – Bibó u. –
Esze T. u. – Szanatórium u. által határolt terület (ÉNY-i városrész), beleértve a felsorolt
utcákat, kivéve a Fı utcát és a Temetı utcát; Fı u. – Budaörsi út és a Makkosmária –
Nagyszénászug zártkerti övezetek határa által közrefogott terület (K-i városrész,
Makkosmária, Nagyszénászug) kivéve a felsorolt utcákat; Temetı u. – Fı u. – Pátyi út –
Tölgyfa u. – Fenyı u. – Meggyes u. által határolt terület (DNY-i városrész), kivéve a
felsorolt utcák közül Temetı utca, Fı utca, Pátyi út, Tölgyfa utca; valamint a Pátyi út –
Budaörsi út – Tiefenweg u. által lehatárolt terület (DK-i városrész), kivéve a felsorolt
utcákat.
A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot ellátó gépjármővekre.
A súlykorlátozási övezetbe történı behajtáshoz behajtási engedély vagy hatósági
szerzıdés szükséges. A behajtási engedély tárgyában a polgármester, a hatósági
szerzıdés tárgyában a képviselı-testület rendelkezik hatáskörrel.
A behajtási engedély iránti kérelmet a behajtást megelızıen kell a polgármesternek
címezve, postai úton vagy személyesen vagy e-mailban a Polgármesteri Hivatalba
benyújtani. Fel kell tüntetni a behajtó gépjármő forgalmi rendszámát, össztömegét, a
behajtás célját, helyét, dátumát, a kérelmezı nevét, címét, telefonszámát, az úthasználati
díjat megfizetı nevét, számlázási címét, adószámát. A behajtási engedélyt lehet kérni
napi, heti, havi, illetve éves idıtartamokra.
A behajtási engedély kiadása megtagadható, ha a helyi közút teherbírása és állapota nem
alkalmas arra, hogy a 3,5 tonna megengedett össztömeget meghaladó gépjármő azon
közlekedjék.
A behajtási engedély benyújtását követıen a kérelmezı csekket kap, amelyen a
meghatározott úthasználati díjat kell befizetni. Az engedély a befizetést követıen a csekk
bemutatás után kerül kiadásra.
Az úthasználati díj megfizetése alól az a helyi vállalkozó mentesül, aki valamennyi, a
vállalkozásához tartozó gépjármőve után fizetendı éves adót befizette az önkormányzat
számlájára.
Az 1 hónapos idıszakot meghaladó, 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg feletti
gépjármővek súlykorlátozási övezetbe történı behajtására hatósági szerzıdés köthetı.
Azon természetes és jogi személyek, amelyek 3,5 tonnát meghaladó össztömegő
gépjármővei a súlykorlátozási övezetbe esı telephellyel rendelkeznek, éves úthasználati
díjat kötelesek fizetni, amennyiben nem részesülnek mentességben. A befolyt
pénzösszeget az önkormányzat kizárólag Budakeszi Város helyi közútjainak építésére,
fenntartására és üzemeltetésére fogja fordítani.
A jelzıtáblák kihelyezését követın napon lép hatályba a rendelet. Elızetes egyeztetés
alapján a képviselı-testület 2011. november 1. napjával fogja bevezetni a rendeletet.
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Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a tájékoztatást. A tájékoztató elfogadását
bocsátom szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy „a rendelet hatálybalépésérıl egy
tájékoztatót jelentet meg a Budakeszi Hírmondóban, a hirmondo.budakeszi.hu honlapon,
a www.budakeszportal.hu honlapon, valamint azt a környezı települések Polgármesteri
Hivatalába is eljuttatja”.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
402/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról szóló rendelet 2011. november 01-i
bevezetésérıl szóló tájékoztatót elfogadja és úgy dönt, hogy a rendelet hatálybalépésérıl
egy tájékoztatót jelentet meg a Budakeszi Hírmondóban, a hirmondo.budakeszi.hu
honlapon, a www.budakeszportal.hu honlapon, valamint azt a környezı települések
Polgármesteri Hivatalába is eljuttatja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Ohr Alajos: November 1. az a nap, amikortól az önkormányzat a rendeletet bevezeti.
Ettıl a naptól kezdve lép életbe a rendelet.
______________________________________________________________________
404. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi gyalogátkelıhelyek engedélyezéséhez
szükséges tulajdonosi hozzájárulások megadása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Ohr Alajos: Az önkormányzat Budakeszi több helyszínén szándékozott
gyalogátkelıhelyet létesíteni. 3 olyan helyszínt engedélyezett a hatóság, ahol már meg is
indítottuk a tervezési eljárást. A három helyszín a következı: Pátyi út Budaörsi úti
keresztezıdése, a CBA és a Rendırırs közötti gyalogos hídnál lévı szakasz és a Márity
László utcánál a SPAR Áruház és a buszmegálló között lévı szakasz. A tervezéshez
szükséges az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának a megadása. Kérem, hogy a
képviselı-testület támogassa a tulajdonosi hozzájárulás megadását a gyalogátkelıhelyek
terveztetéséhez.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: 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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403/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása
érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelısége által kijelölt alábbi
három helyszínre tervezett gyalogos átkelı engedélyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulását
megadja:

I.
II.
III.

Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz)
Dózsa György tér (495/1 hrsz)
Márity László utca (2414 hrsz).

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
412. napirendi pont
Tárgy: Autómodell terepversenypálya létrehozásának
támogatása a Farkashegyi Repülıtéren
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: IF Tanácsnok

Szabó Ákos Péter: Az elmúlt képviselı-testületi ülésen döntöttünk arról, hogy az
Adamasz Kft. Repülıtérrel szembeni magánterületének átminısítéséhez hozzájárulunk
abból a célból, hogy ott nemzetközi színvonalú autómodell versenypályát alakítsanak ki,
aszfaltozás nélkül. Budapest 50 km-es körzetében nincs ilyen pálya. További
tárgyalásokat folytattunk Leinermann Zsolttal, akivel arra a megállapodásra jutottunk,
hogy a Farkashegyi Repülıtér önkormányzat által használt területén építenék fel ezt a
pályát. 70x30 méteres területet használnának, cserébe a pályát övezı területen, illetve a
kerítésen az önkormányzat lenne jogosult reklám felületek elhelyezésére. Az Adamasz
Kft. vállalta, hogy a Farkashegyi Repülıtérnek elkészíti az önálló honlapján, és
térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Amennyiben a mai határozati javaslatot elfogadjuk,
akkor a 399/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozatot nem kellene hatályon kívül
helyezni?
Bakács Edit Bernadett: Véleményem szerint nem kell hatályon kívül helyezni, mivel az
elmúlt ülésen csak elviekben engedtük meg az autómodell versenypálya megépítését,
konkrét körülményeket nem írtunk le.
Azért támogatom ennek a pályának a megvalósulását, mert Budakeszin az ifjúságnak ez
egy újabb elfoglaltsági lehetıség lenne. Fontos szempont, hogy ha itt sikerül versenyeket
rendezni, akkor ez a helyi szállásadóknak is egy bevételi lehetısége lenne. Ez egy olyan
hobbi, ami támogatandó. Ha hosszabb távú hasznosítási tervünkbe ütközne az autómodell
terepversenypálya, akkor Leinermann Zsolt vállalta, hogy egy héten belül el tudja
bontani azt. Ha valahol élet van, az további életet generál.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Javaslom, hogy a 399/2011. (IX. 13.) számú
önkormányzati határozatot helyezzük hatályon kívül, továbbá az alpolgármester asszony
által a hasznosításra vonatkozó észrevétel szerepeljen a határozatban.
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Bánhidi László: Mivel Leinermann Zsolt jelen van az ülésen, kérdezzük meg, hogy
milyen költséget jelent a pálya létrehozása. Az imént elhangzott, hogy az
önkormányzatnak vannak elképzelései arra vonatkozóan, hogy a Repülıtéren
fejlesztéseket hajtson végre. Ha ügyesek és szerencsések vagyunk, akkor viszonylag
rövid idın belül – 1-2 év – tudunk lépni. Ez nem jelent problémát számára?
Leinermann Zsolt, Adamasz Kft: Azt gondolom, mindenképpen nagy elırelépés az
önkormányzat részérıl, ha ilyen jellegő támogatást nyújt a sport fejlıdése érdekében.
Budapest és környékén 50 km-es körzetben egyáltalán nincs erre lehetıség, pedig a
modellezı társadalomnak a 40 %-a ide csoportosodik. A saját területünkre már mindent
elıkészítettünk, ami az anyagiakat illeti, így pontosan meg tudom mondani a költségeket.
A földmunkának a költsége 200.000,- Ft. Az egyéb járulékos eszközök (pl. elkerítés,
konténer stb.) már rendelkezésünkre állnak. Amennyiben az elbontásra sor kerülne,
akkor ez annyit jelentene, hogy a mobil konténert áthelyezzük egy másik helyre, ami 1-2
héten belül megvalósítható. Ha nagyon szükséges, akkor 1 napon belül is el tudjuk
szállítani a konténert. A pálya kb. 5 óra alatt áthelyezhetı. Ha csak 1-2 évig áll
rendelkezésünkre ez a hely, akkor az is több, mint a semmi. Ha át lehet helyezni egy
másik helyre a pályát, annak is örülünk. Minden lehetıséget érdemes lenne
kihasználnunk.
Szabó Ákos Péter: Amikor az ügyvéd úr elkészíti a szerzıdést, akkor a szerzıdésben
szabályozzák a felek számára kölcsönösen elfogadható felmondási idıt. Nyilvánvalóan
úgy kell meghatározni a felmondási idıt, hogy az önkormányzat távlati érdekeit ne
veszélyeztesse. Egy hónap felmondási idıt javaslok.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a határozati javaslat 2.
pontja egészüljön ki azzal, hogy a felmondási idı 1 hónapban kerüljön megjelölésre
abban az esetben, ha az önkormányzat hasznosítani kívánja a Farkashegyi Repülıtéren az
Adamasz Kft.-nek, autómodell terepversenypálya kialakítására biztosított területet. 3.
pont: Budakeszi Város Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 399/2011. (IX. 13.)
számú (autómodell terepversenypálya létrehozása) önkormányzati határozatot.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy a határozati javaslat 2. pontja kiegészül azzal, hogy a felmondási idı 1 hónapban
kerüljön megjelölésre abban az esetben, ha az önkormányzat hasznosítani kívánja a
Farkashegyi Repülıtéren az Adamasz Kft-nek, autómodell terepversenypálya
kialakítására biztosított területet; 3. pont: Budakeszi Város Képviselı-testülete hatályon
kívül helyezi a 399/2011. (IX. 13.) számú (autómodell terepversenypálya létrehozása)
önkormányzati határozatot.
A fentiek alapján a képviselı-testület az alábbi határozatot hozta:
404/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy térítésmentesen biztosít egy
70x30 méteres területet az Adamasz Kft részére a Farkashegyi Repülıtéren, azzal a
feltétellel, hogy az autómodell terepversenypálya kialakításával, fenntartásával
kapcsolatos költségeket, valamint az egyéb felmerülı összes költséget az Adamasz
Kft viseli, valamint az önkormányzat részére térítésmentesen elkészíti a
Farkashegyi Repülıtér honlapját.
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2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1.
pontban megjelölt szerzıdés elkészítésére úgy, hogy a felmondási idı 1 hónapban
kerüljön megjelölésre abban az esetben, ha az önkormányzat hasznosítani kívánja a
Farkashegyi Repülıtéren az Adamasz Kft-nek, autómodell terepversenypálya
kialakítására biztosított területet. A Képviselı-testület egyben felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 399/2011. (IX. 13.)
számú (autómodell terepversenypálya létrehozása) önkormányzati határozatot.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal
Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: polgármester, dr. Szilágyi István ügyvéd
3. pontra: jegyzı
______________________________________________________________________
399. napirendi pont
Tárgy: Csoportlétszám túllépésének engedélyezése valamint
Elıadó: OKJB elnöke
1 álláshely kérelmezéséhez pénzügyi fedezet biztosítása
a Széchenyi István Általános Iskolában
(írásos anyag mellékelve)

Odri Ágnes: A Széchenyi István Általános Iskolában a 2011/2012-es tanévben van
olyan osztály, amelyeknek a létszáma meghaladja a közoktatási törvényben elıírt
létszámot, ami 26-30 fı. A létszámtúllépések engedélyezéséhez szükséges a fenntartó,
valamint a szülıi szervezet és a diákönkormányzat jóváhagyása. A napközis feladatok
ellátásához szükség van egy tanítói álláshely biztosítására. A Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság a pénzügyi fedezetet biztosítani tudja ehhez. Kérem a
határozati javaslatok elfogadását.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok
elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
405/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános
Iskola alábbi osztályai és napközis csoportjai számára a létszámtúllépések
engedélyezéséhez szükséges hozzájárulását a 2011/2012. tanévre megadja az
alábbiak szerint:
1.b mővészeti irányultság
32 fı
1.d német nemzetiségi osztály
31 fı
2.b mővészeti irányultság
26 fı
2.f általános tantervő
26 fı
3.b mővészeti irányultság
29 fı
11

2.

3.d német nemzetiségi irányultság
27 fı
3.f általános tantervő
28 fı
4.c ének-zene irányultság
27 fı
4.d német nemzetiségi irányultság
29 fı
1.
napközis csoport
34 fı
2.
napközis csoport
28 fı
3.
napközis csoport
34 fı
4.
napközis csoport
29 fı
5.
napközis csoport
20 fı
6.
napközis csoport
27 fı
7.
napközis csoport
32 fı
8.
napközis csoport
34 fı
9.
napközis csoport
34 fı
10. napközis csoport
34 fı
11. napközis csoport
34 fı
12. napközis csoport
28 fı
13. napközis csoport
30 fı
14. napközis csoport
37 fı
15. tanulószoba
19 fı
16. csoport
33 fı
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola
igazgatóját, hogy a létszámtúllépés engedélyezéséhez szükséges jóváhagyásokat az
érintett szülıi szervezetektıl, illetve a Diákönkormányzattól szerezze be.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: SZIÁI mb. igazgató

406/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános
Iskola (OM azonosító: 032445) pedagógus létszámának 1 fı tanító álláshely
növelésének engedélyezését 2011. október 1. napjától jóváhagyja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a 2011. évi
költségvetés általános tartalékkeret terhére az 1. pontban meghatározott
álláshelyhez szükséges 460.000,- Ft pénzügyi fedezetet 2011. október-november
hónapra, valamint a 2012. január 1-jétıl a 2012-es tanítási év végéig felmerülı
bérköltséget a 2012-es költségvetésbe beépíti.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

(Somlóvári Józsefné távozott, jelen van 8 fı képviselı)
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______________________________________________________________________
401. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi intézmények közalkalmazottainak étkezési
jegy kérése
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Budakeszi Város Önkormányzat a saját
intézményeiben dolgozó közalkalmazottaknak szeptemberig biztosította az étkezési
jegyet. 5 havi meleg étkezési utalványban részesült minden közalkalmazott, bruttó
6.000,- Ft értékben. A közalkalmazottak kérik a fennmaradt 3 havi juttatás kifizetését.
(A televíziós felvételt készítı operatır jelezte, hogy a felvételnél probléma adódott.)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Mivel a televíziós felvétel során probléma adódott,
ezért tárgyalási szünetet rendelek el.
(A tárgyalási szünet után a képviselı-testületi ülés folytatódott. A tárgyalási szünetben
Ohr Alajos távozott, Tömösi Attila megérkezett, jelen van 8 fı képviselı)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok
elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
407/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetésben
11 MFt-ot átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretébıl az
általános tartalékkeretbe.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

408/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város
Önkormányzatának intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren
kívüli juttatásként meleg étkezési utalványt biztosít 3 hónap idıtartamra 6000 forint
/álláshely/hó értékben, melynek fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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Czifra Zsuzsanna: Szeretném megköszönni mind a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottságnak, mind a képviselı-testületnek azt, hogy megszavazták a közalkalmazottak
étkezési jegy hozzájárulását. Azt gondolom, hogy a közalkalmazottaink megbecsüléséhez
ez mindenképpen hozzátartozik. Rengeteg túlmunkát várunk el tılük. Megérdemlik,
hogy akik a gyerekeinkkel foglalkoznak, vagy akik a kultúráért, közmővelıdésért
tesznek, azok ezt az étkezési utalványt megkaphassák a 2011. év utolsó három hónapjára.

(Somlóvári Józsefné visszaérkezett, jelen van 9 fı képviselı)
______________________________________________________________________
400. napirendi pont
Tárgy: Építményadóval kapcsolatos, korábban elmulasztott
önkéntes bejelentési kötelezettség, korrigáció esetén
történı eltekintés a mulasztási bírság alkalmazásától
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Budakeszi Város Képviselı-testülete 2011. május 26án tartott testületi ülésén úgy döntött, hogy azon adózók esetében, akik 2011. szeptember
30-ig terjedı idıszakban önként eleget tesznek korábban elmulasztott bevallási, illetve
változás bejelentési kötelezettségüknek, vagy a korábban benyújtott és a jelenlegi
természetbeni állapottal nem egyezı tartalmú, építményadó bevallásukat önként
korrigálják, eltekintünk az adózásról szóló törvény (Art.) 170. § (1) bekezdés alapján
kiszabható adóbírság, illetve az Art. 172. § (1) bekezdés alapján kiszabható mulasztási
bírság alkalmazásától. A hivatal visszajelzése alapján jelentısen megnıtt az építményadó
bevallásukat beadni, illetve módosítani kívánók száma. Az adózási fegyelemre pozitív
hatással volt a közzétett felhívás, ezért azt javaslom a képviselı-testületnek, hogy 2011.
november 30-ig terjedı idıszakig ezen lehetıséget a továbbiakban is biztosítsuk. Aki
ezzel egyetért az szavazzon „igen”-nel.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy a 1. pontban szerepelı „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe „2011.
november 30-ig” szövegrész lépjen, és az alábbi határozatot hozta:
409/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a 178/2011. (V. 26.) számú
(építményadó elmulasztott bevallási kötelezettségérıl) önkormányzati határozat 3.
pontjában szereplı „2011. szeptember 30-ig terjedı idıszakban” szövegrész
helyébe „2011. november 30-ig terjedı idıszakban” szövegrész lép.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban
szereplı változás megjelentetésére a lakosság részére.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: jegyzı
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______________________________________________________________________
403. napirendi pont
Tárgy: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
társulási megállapodásának módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Jelzést kaptunk arra vonatkozóan, hogy a társulási
megállapodásból kimaradt néhány adminisztratív dolog. Ennek elfogadására került most
sor. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
410/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja
Budakeszi Város Önkormányzata, Budajenı Község Önkormányzata, valamint Tök
Község Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi
Társulási megállapodás módosítását.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban
meghatározott szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

______________________________________________________________________
402. napirendi pont
Tárgy: Polgármesteri Hivatal székhelyére történı
visszaköltözésével kapcsolatos költségekre fedezet
biztosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Az I. és V. határozati javaslatban szereplı
„szalagfüggöny 3.000.000,- Ft” szövegrész törlésre kerül, mivel mind a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság, mind több képviselı javasolta annak kivételét. Ezzel az
összeggel csökkenne a 2012. évre áthúzódó kiadás.
Bánhidi László: Kérjünk újabb ajánlatokat a belsı építész-tervezı bevonásával a
függönyök megoldására.
Szabó Ákos Péter: Megoldást kell találni arra, hogy a tervezési hiányosságokból adódó
többlet költség igényünket a Progress-B’90 ZRt kivitelezınél érvényesítsük, gondolok itt
pl. arra, hogy a tervezéskor nem vették figyelembe azt, hogy az önkormányzat milyen
telefonközponttal rendelkezik. Kb. 1 hónappal ezelıtt Till Gáborral, a BVV Kft-vel
bejárást tartottunk az épülı Polgármesteri Hivatalban, ahol egyértelmően elmondtuk az
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önkormányzat részérıl a megrendelıi igényeket bizonyos gyengeáramú
biztonságtechnikai és kamerakiállásokkal kapcsolatosan, aminek az elvégzésére a
kivitelezı ígéretet tett, azonban a legutóbbi mőszaki bejárás alkalmával derült ki, hogy
ezek a munkálatok nem készültek el.
Tömösi Attila: Az I. határozatba a költöztetés költsége is belekerül. Ez nem extra
költség, mert ezt a költséget a költségvetés már tartalmazza. Kérem módosítani a
határozati javaslatot.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom az alábbi módosításokat: I.
határozatban a „szalagfüggöny 3.000.000,- Ft” szövegrész törlésre kerül, így a 2012. évi
költségvetés összege 7.386.000,- Ft-ra módosul. II. és III. határozatban a „díjazásért”
szövegrész helyébe „díjazásért, melynek fedezete a 411/2011. (IX. 29.) számú
önkormányzati határozat alapján biztosított” szövegrész lép. V. határozatban a
„szalagfüggöny 3.000.000,- Ft” szövegrész törlésre kerül, így az összesen sor 7.386.000,Ft-ra módosul. Kérem a módosított határozati javaslatok elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
411/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal székhelyére (Budakeszi, Fı
u. 179.) történı költözés költségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szerver szoba
Telefon kp+készülék
Fénymásoló
Internet
Ülésterem
Költözés
Irattár és PÖ konténer átköltözés
Házasságkötı terem
Pénztár
Lemezszekrények
Egyebek
Bútor
Egyéb bútor
Összesen:

2011. évi költségvetés
terhére
537.500,- Ft
1.250.000,- Ft
50.000,- Ft
150.000,- Ft
150.000,- Ft
1.023.750,- Ft
187.500,- Ft
285.000,- Ft
1.100.000,- Ft
1.100.000,- Ft
100.000,- Ft

5.933.250,- Ft

2012. évi költségvetés
terhére

1.350.000,- Ft
6.036.000,- Ft
7.386.000,- Ft

A Képviselı- testület a költözés 2011. évi 5.933.250,- Ft költségeit részben a
költségvetés: „Költözés oda-vissza”, valamint „Kisértékő beszerzés”, illetve „Kisértékő
IT keret”, továbbá az általános tartalékkeret, 7.386.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés
terhére biztosítja.
.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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412/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal székhelyére
(Budakeszi, Fı u. 179.) történı költözéssel a NoePrima Kft-t bízza meg 819.000.-Ft
+ ÁFA díjazásért, melynek fedezete a 411/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati
határozat alapján biztosított.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1.
pontban meghatározott szerzıdés elkészítésére és a polgármestert annak aláírására.

.
Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

413/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal irattárkonténereinek a
székhelyre (Budakeszi, Fı u. 179.) történı átszállítására az A1 Container Hungária
Kft-t bízza meg 150.000,- Ft + ÁFA díjazásért, melynek fedezete a 411/2011. (IX.
29.) számú önkormányzati határozat alapján biztosított.
2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1.
pontban meghatározott szerzıdés elkészítésére és a polgármestert annak aláírására.
.
Határidı: 1-2. pontra: azonnal
Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

414/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete az újonnan épült Polgármesteri Hivatal
irodabútorai és egyéb berendezési tárgyai tekintetében a Stulwerk Kft. (2092
Budakeszi, Budaörs Köz 1.) alábbi ingyenes felajánlásait fogadja el:
−
65 db forgószék átkárpitozása és az egyéb szükséges javítások elvégzése;
−
valamennyi fémlábú tárgyalószék kárpitozása;
−
16 db Step 305 karszék alulex vázzal, támlával sorolóelemmel.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1.
pontban meghatározott ingyenes felajánlással kapcsolatos intézkedések
megtételére.

.Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
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415/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az újonnan épült Polgármesteri
Hivatal irodabútorai és egyéb berendezési tárgyai beszerzésére a Stulwerk Kft-tıl (2092
Budakeszi, Budaörs Köz 1.) kerüljön sor az alábbi fizetési feltételekkel:
Bútor
1.350.000,- Ft
Egyéb bútor
6.036.000,- Ft
Mindösszesen:
7.386.000,- Ft
A 7.386.000,- Ft összeg kifizetése 2012. évben történik, melynek fedezete a 411/2011.
(IX. 29.) számú önkormányzati határozat alapján biztosított
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

416/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a belsı építész-tervezı
bevonásával kérjen újabb ajánlatokat a függönyök megoldására.
Határidı: azonnal

Felelıs: BVV Kft ügyvezetıje

______________________________________________________________________
406. napirendi pont
Tárgy: Térfigyelı kamerák kiépítése a Polgármesteri Hivatalt Elıadó: KKKB elnöke
határoló közterületen
(írásos anyag mellékelve)

Somlóvári Józsefné: A bizottság a vagyonvédelem érdekében javasolja a képviselıtestületnek, hogy a Polgármesteri Hivatal külsı környezetében, a közterületen 3 db
térfigyelı kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre, és egyben felkéri a BVV Kft-t, hogy az
árajánlatot nyújtsa be a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az
alábbi határozatokat hozta:
417/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal külsı
környezetében – közterületen - 3 db térfigyelı kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre,
egyben felkéri a BVV Kft-t, hogy az árajánlatot nyújtsa be a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottságnak.
.
Határidı: azonnal
Felelıs: BVV Kft ügyvezetıje
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______________________________________________________________________
408. napirendi pont
Tárgy: Városi Ügyelet/Polgárırség konténerének elhelyezése Elıadó: KKKB elnöke
(írásos anyag mellékelve)

Somlóvári Józsefné: A bizottság még azt a határozati javaslatot tette, hogy a
Polgárırség 24 órás városi ügyeleti konténere az Okmányiroda udvarában kerüljön
elhelyezésre. Most új helyszínt jelölnénk ki a Polgármesteri Hivatal irattároló konténerei
mellett. A hely egyeztetve lett a tanácsnok úrral és a jegyzı asszonnyal.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A határozati javaslat nem egyértelmő. Abban az van
meghatározva, hogy vagy az Okmányiroda udvarára, vagy amennyiben az elhelyezés
lehetséges, akkor a Polgármesteri Hivatalnál kerüljön elhelyezésre a konténer. Most két
helyszínre adunk felhatalmazást?
Somlóvári Józsefné: Az elıterjesztés még az elıtt készült, mielıtt megnéztük volna,
hogy a Polgármesteri Hivatal udvarán elfér-e a konténer.
Tömösi Attila: A tegnapi Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági ülésen ez a téma
is felmerült, mivel a konténer nem a város tulajdona, de a hely, ahová le akarjuk
helyezni, az a városnak a tulajdona. A bizottság azzal a feltétellel járult hozzá a konténer
elhelyezéséhez, hogy a konténer ne látható helyen legyen, mert nem egy szép látványról
van szó. A bizottság az Okmányiroda mögötti zárt kertben gondolkodott. Ha az új
hivatalhoz kerül a konténer, akkor nem tudom, hogy mennyire fogja rontani a képet,
fıleg akkor, amikor a telefonfülkéket már elhelyeztettük azért, hogy ne rontsa a hivatal
képét.
Somlóvári Józsefné: Szerintem nem rontja a városképet. Meg lehet egyezni abban, hogy
vagy lefestjük, vagy tuját ültetünk elé. A konténer nem a hivatal udvarán, hanem a
Czövek Erna Zeneiskola udvarán kerülne elhelyezésre. Szerintem sokkal rosszabb képet
mutat az Orvosi Rendelı.
Tömösi Attila: Ezt a konténert már nem fogja használni a Polgárırség, mivel új helyük
lesz a hivatalon belül.
Somlóvári Józsefné: Ne keverjük össze a Polgárırséget a 24 órás ügyelettel.
Tömösi Attila: Szerintem sokkal jobb helyen van egy olyan helyen, ahol nem látszódik a
konténer.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ne nyissunk ezen vitát. Szavazzunk. Aki nem ért
egyet vele, az nem szavazza meg.
A jelenlévı 9 fı képviselı 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az
alábbi határozatokat hozta:
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418/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakeszi
Közbiztonságáért Közalapítvány részére a Városi Ügyelet /Polgárırség lakókonténerének
a Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény udvarára való költöztetéséhez és
elhelyezéséhez a Polgármesteri Hivatal végleges telephelyre való költözésével
egyidejőleg.
.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
______________________________________________________________________
405. napirendi pont
Tárgy: dr. Tóthpál Tamás részletfizetési kérelme
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
megtárgyalta a részletfizetési kérelmet és nem támogatta a kérelem elfogadását.
Szavazásra bocsátom a határozati javaslat „B” változatának elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
419/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete dr. Tóthpál Tamás részre a Pest Megyei Bíróság
8.Mf.20.188/20011/9 számú ítéletében foglalt 363.396,- Ft viszontkövetelésének
megfizetésére 18 havi részletfizetést nem engedélyez.
.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
______________________________________________________________________
407. napirendi pont
Tárgy: Gyepmesteri pályázat elbírálása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
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420/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a gyepmesteri pályázat nyertesének a KKKB és a
PVB döntéseinek figyelembevételével az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-t nyilvánítja és
felkéri az önkormányzat ügyvédjét a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó
szerzıdés kidolgozására, valamint a polgármestert a szerzıdés aláírására.
.
Határidı: következı KT ülés
Felelıs: polgármester
______________________________________________________________________
409. napirendi pont
Tárgy: Dr. Hamvasi Miklóssal kötött fogászati ellátás ügye
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: 1998. december 28. napjától megbízási szerzıdés keretében Dr.
Hamvasi Miklós és Társa Fogászati Bt. fogászati ellátást biztosított a Budakeszi, Fı u.
179. sz. alatti rendelıben. Dr. Hamvasi Miklós bejelentette, hogy a Dr. Hamvasi Miklós
és Társa Fogászati Bt-t megszünteti, viszont a fogászati ellátást továbbra is folytatni
kívánja, de azt már egyéni vállalkozóként 2011. november 01. napjától. A fogászati
ellátás folytatásához új megbízási szerzıdés megkötése szükséges.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
421/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a Dr. Hamvasi Miklós és Tsa. Fogászati
Betéti Társasággal (cégjegyzékszám: 01-06-720096, adószám: 20225449-2-41,
székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 114/A.) 1998. december 28.-án kötött
megbízási szerzıdés 2011. október 31. nappal történı felmondását tudomásul
veszi.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a fogászati ellátásra Dr. Hamvasi Miklós
egyéni vállalkozóval köt megbízási szerzıdést 2011. november 01. napjával.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az ügyvédet a Dr. Hamvasi Miklóssal
kötendı megbízási szerzıdés elıkészítésére, a szerzıdés aláírására pedig a
polgármestert.

Határidı: 1-3. pontra: 2011. november 01.
Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

21

______________________________________________________________________
410. napirendi pont
Tárgy: Nıgyógyászati szőrés helyzete
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: Az ingyenes nıgyógyászati szőrıvizsgálat idıpontja
elıreláthatólag 2011. november 18. 8 óra. Az újságban és plakátokon hirdetni fogjuk a
pontos idıpontot.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
422/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

4.

5.

Budakeszi Város Képviselı-testülete, az elızı évekhez hasonlóan 2011. évben is
támogatja, hogy kerüljön megszervezésre az egyszeri ingyenes nıgyógyászati
szőrıvizsgálat.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri dr. Harsányi Lehelt a vizsgálatok
elvégzésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a védınıi szolgálatot, hogy a
szőrıvizsgálat hirdetésérıl gondoskodjon, valamint a lebonyolítását a szükséges
eszközökkel, személyekkel biztosítsa.
Budakeszi Város Képviselı-testülete, felkéri az ügyvédet a dr. Harsányi Lehellel
kötendı egyszeri nıgyógyászati szőrıvizsgálatra vonatkozó szerzıdés
elıkészítésére, valamint a polgármestert a szerzıdés aláírására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a
szükséges ÁNTSZ engedélyek beszerzésérıl gondoskodjon.

Határidı: 1-5. pontra: 2011. november 01.
Felelıs: 1-3. pontra: polgármester
4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd
5. pontra: jegyzı
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______________________________________________________________________
411. napirendi pont
Tárgy: Fiatal pályakezdı rendırök (3 fı) ideiglenes
elszállásolása a Bölcsıdében felszabaduló szolgálati
lakásban
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: KKKB elnöke

Somlóvári Józsefné: A határozati javaslat 3. pontjában szereplı „a szálláshely 0,- Ft/fı
bérleti díj” szövegrész helyébe „a szálláshely használata térítésmentes” szövegrész
kerüljön.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
az elmondott módosítással.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta,
hogy „a szálláshely használatáért havi 0,- Ft/fı bérleti díjjal” szövegrész helyébe „a
szálláshely térítésmentes” és az alábbi határozatot hozta:
423/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.
3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul, a Budakeszi Bölcsıdében
megüresedett 46 m2-es 1+1 félszobás komfortos – emeleti - szolgálati lakás 3 fı –
Budakeszi Rendırırsön dolgozó - fiatal pályakezdı rendır részére szálláshelyként
való
használatához,
2011.
október.
01-tıl
2012.
szeptember
30-ig.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, az 1. számú pontban leírt
ingatlan kiürítésére és tisztasági festésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a
lakáshasználati szerzıdés elkészítésére (a szálláshely használata térítésmentes,
viszont a lakás rezsi költségét az azt használó rendıröknek kell megfizetnie),
valamint a Polgármestert a szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal
Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: BVV Kft ügyvezetı
3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd
______________________________________________________________________
413. napirendi pont
Tárgy: Egyebek
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Bakács Edit Bernadett: Több helyi mővész, kézmőves, fafaragó kifejezte szándékát,
hogy szívesen rendeznének kiállítást a Városháza megnyitása alkalmából. Szeretném, ha
a képviselı-testület ezt a kezdeményezést támogatná, illetve megfontolnánk azt, hogy
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rendszeres kiállításoknak adjon helyt a Polgármesteri Hivatal, hiszen az ırzés biztosítva
van. A polgárok látnák, hogy a város mővészei miket alkotnak.
Somlóvári Józsefné: Több alkalommal beszéltem a képviselıtársaimmal, hogy az új
Polgármesteri Hivatal folyosóira olyan tablót állítanánk ki, ami a rendszerváltás óta
ciklusonként mutatná be a polgármestert, a képviselıket és a jegyzıt. A tablót egy-egy
olyan nevezetes fotóval egészítenénk ki, hogy az adott ciklusban mi készült el a
városban, pl. Himnusz szobor, bevásárlóközpont, Országzászló stb. Elkezdtem a fotókat
győjteni. Szeretném, ha a képviselı-testület erre áldását adná. Szóba került az is, hogy ha
nem is tabló formájában, de felsorolásképpen az önkormányzat díjazottai is felsorolásra
kerülnének. Ehhez kérem a testület döntését.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Támogathatjuk azt a kezdeményezést, hogy a
Polgármesteri Hivatalban rendszeresen kiállításokat szervezzen a hivatal az Erkel Ferenc
Mővelıdési Központtal közösen.
Somlóvári Józsefné: A parkolókban a mozgáskorlátozottaknak a helye nincs felfestve,
illetve lekopott. Nagy gondot okoz nekik, hogy ha nem tudnak beállni, és csak
veszekedések által tudnak megállni, vagy csak szabálytalanul. A közterület-felügyelıink
igen keményen és komolyan dolgoznak, és büntetik azokat, akik nem tartják be a
KRESZ-nek a szabályait.
Bánhidi László: A Polgármesteri Hivatalban szervezendı kiállítással kapcsolatosan csak
annyit szeretnék mondani, hogy a megnyitó alkalmával szép gesztus lehet, ha a
Budakeszi mővészek munkái megjelennek. Nyilván olyan mővészeket kell kiválogatni,
akik a városért tettek, vagy dicsıséget szereztek Budakeszinek, vagy éppen most
tüntették ki ıket. A kiállítás tapasztalata alapján lépjünk tovább. Az elhangzott
felvetésekrıl külön szavazzunk.
Szabó Ákos Péter: Az önkormányzatnak vannak olyan kintlévıségei, amelyek elismert
és elfogadott követelések, azonban a mai napig nem került sor a behajtásukra. Ilyen pl. a
Synergon Nyrt-nek az elismert és igazságügyi szakértı által is bebizonyított 17 MFt-os
tartozása, vagy a kifogásolt zöldhulladék elszállításának a költsége, ami nem elismert
tartozás, mely ezért nem azonnal behajtható. Kérjük fel az ügyvéd urat, hogy az ezekkel
az ügyekkel kapcsolatos felszólító leveleket készítse el. Kiegészíteném ezt még a
Nagyszénászugi Viziközmő Társulattal kapcsolatos pénzeknek a behajtásával. Ilyen
egyrészt a készfizetı kezesség okán keletkezı önkormányzati veszteség, másrészrıl
pedig az olyan, a beruházás során meg nem valósult munkaelemek, amelyek a tervben
szerepeltek, azonban nem kerültek elvégzésre, vagy a kivitelezıvel vitatott a
számlázásuk. Ha ezek a pénzek bejönnének, akkor nem lenne vita abból, hogy mennyivel
tudjuk a város dolgozóit támogatni. Mindenki tudja, hogy a közszférában dolgozók
nagyon sokszor közel a minimálbérért dolgoznak a városért.
Évekkel ezelıtt született egy határozat, melyre szeretném felhívni mind a Polgármesteri
Hivatal, mind az önkormányzati intézményi dolgozók figyelmét. Nem véletlenül született
ez a határozat. Többször elıfordult, hogy a képviselıknek az alapvetı dolgokról sem volt
fogalmuk, csak a kész tényekkel találták magukat szemben. Szeretném, hogy ha
elıvennénk ezt a határozatot, melynek lényege az, hogy az adott területnek a képviselıjét
a területét érintı munkálatokba a munka kezdetétıl a végsı munkáig bevonnák.
Rengeteg kellemetlenség adódik abból, ha a képviselık is csak hírbıl szereznek tudomást
bizonyos történésekrıl.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szerintem mindenki egyetért a tanácsnok úr
felvetésével. Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot: Budakeszi Város
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Képviselı-testülete elviekben támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatalban idıszaki
kiállítások kerüljenek megrendezésre.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
424/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete elviekben támogatja, hogy a Polgármesteri
Hivatalban idıszaki kiállítások kerüljenek megrendezésre.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezen túl volt egy felvetés, miszerint készítsünk
tablókat az elmúlt ciklusokban mőködı testületekrıl, és ez kerüljön elhelyezésre a
Polgármesteri Hivatal épületében.
(Nagy vita alakult ki, nem lehetett az elhangzottakat jegyzıkönyvezni.)
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot:
Budakeszi Város Képviselı-testülete elviekben támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatal
belsı falain kerüljenek elhelyezésre olyan tablók, amelyek a rendszerváltás óta
ciklusonként mutatnák be a polgármestert, a képviselıket és a jegyzıt, mely egy-egy
olyan nevezetes fotóval egészülne ki, amely az adott ciklusban készült.
A jelenlévı 9 fı képviselı 5 mellette, 2 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
425/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete elviekben támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatal
belsı falain kerüljenek elhelyezésre olyan tablók, amelyek a rendszerváltás óta
ciklusonként mutatnák be a polgármestert, a képviselıket és a jegyzıt, mely egy-egy
olyan nevezetes fotóval egészülne ki, amely az adott ciklusban készült.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat
elfogadását: Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy
az elismert követelések behajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és
errıl a következı rendes képviselı-testületi ülésre készítsen írásos beszámolót.
A jelenlévı 9 fı képviselı 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
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426/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elismert
követelések behajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és errıl a
következı rendes képviselı-testületi ülésre készítsen írásos beszámolót.
Határidı: következı rendes KT ülés

Felelıs: jegyzı

Tömösi Attila: Az elıbb felmerült, hogy még nem kötöttük meg a szerzıdést a
telefonszolgáltatóval. Javaslom, ezt is intézzük el, mert jelentıs költségmegtakarítást
lehet ezzel elérni. Nem tudom, hogy miért húzódik ez az ügy.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság
felhatalmazást kapott az összes szerzıdés felülvizsgálatára és új árajánlat kérésére. Kb. 1
hónapon belül elkészül ez a felülvizsgálat.
Amennyiben több hozzászólás nincs, akkor köszönöm képviselıtársaimnak a mai munkát
és ezzel a mai képviselı-testületi ülést bezárom.

K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Odri Ágnes
jegyzıkönyv-hitelesítı
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