42/201
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott
nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)
Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a
jelen lévı vendégeinket, a képviselı-testület tagjait és a televízió nézıit a 2011. október 12-i
képviselı-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília, Odri
Ágnes, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila. 8 fı
képviselı jelen van, tehát a képviselı-testület rendelet- és határozatképes. A következı
javaslatokat teszem a napirendi pontokkal kapcsolatosan: a 414. napirendi pont (Budakeszi
Hírmondóval kapcsolatos fıszerkesztıi feladatok ellátása a 2011. évben) és 343/b. napirendi pont
(Megbízási szerzıdés a Budakeszi Hírmondó fıszerkesztıi feladatainak ellátására) zárt ülés
keretében, a testületi ülés elıtt kerül megtárgyalásra. A 415. napirendi pont (Az önkormányzat
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet), a 416.
napirendi pont [Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 33/2003. (VI. 01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról], továbbá a 419. napirendi
pont [411/2011. (IX. 29.) számú határozat Polgármesteri Hivatal székhelyére történı
visszaköltözésével kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása módosítása] elıkészítetlenség
miatt levételre kerül azzal, hogy a jövı héten szükség lesz egy újabb testületi ülés összehívására
az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban a költözés miatt. Felvételre javaslom a 437. napirendi
pontot (a Polgármesteri Hivatal irattári konténereinek költözéssel egyidejőleg történı áthelyezése
a Czövek Erna AMI udvarára) és a 438. napirendi pontot (a helyi önszervezıdı közösségek
pénzügyi támogatásáról szóló rendelet elfogadása) szintén a költözés miatt.
Véleményem szerint nem elfogadható az, hogy több elıterjesztés is az utolsó napon érkezik meg,
a képviselı-testület így nem tud dönteni. Jövı héten lesz még egy testületi ülés, ezen fogjuk
tárgyalni azokat a napirendi pontokat, amelyek ma reggel érkeztek be. Ha képviselıtársaim
egyetértenek ezzel és nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a napirendi pontok elfogadását.

A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat
az alábbi módosításokkal fogadta el:
−
a 414. napirendi pont (Budakeszi Hírmondóval kapcsolatos fıszerkesztıi feladatok
ellátása a 2011. évben) és 343/b. napirendi pont (Megbízási szerzıdés a Budakeszi
Hírmondó fıszerkesztıi feladatainak ellátására) megtárgyalása zárt ülés keretében
történik a testületi ülés elsı és második napirendi pontjaként;
−
a 415. napirendi pont (Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet), a 416. napirendi pont [Budakeszi Város
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 01.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról] és a 419. napirendi pont [A Polgármesteri
Hivatal székhelyére történı visszaköltözésével kapcsolatos költségekre fedezet
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−

biztosításáról szóló 411/2011. (XI. 29.) számú határozat módosítása] levételre kerül;
felvételre kerül a 437. napirendi pont (Polgármesteri Hivatal konténereinek költözéssel
egyidejőleg történı áthelyezése a Czövek Erna AMI udvarára) és 438. napirendi pont ( a
helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásáról szóló rendelet elfogadása).

NAPIRENDI PONTOK
Tárgy

Elıadó

Zárt ülés
Új napirendek
414. Budakeszi Hírmondóval kapcsolatos fıszerkesztıi feladatok
ellátása a 2011. évben

Polgármester

Elmaradt napirendek
343/b. Megbízási szerzıdés a Budakeszi Hírmondó fıszerkesztıi
feladatainak ellátására
Új napirendek
417. Az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és
helyiségek bérletérıl, a lakbérek mértékérıl szóló 14/2002. (IV.
08.) számú önkormányzati rendelet módosítása
418. Lakáskoncepció elfogadása
419. A 411/2011. (IX. 29.) számú (Polgármesteri Hivatal székhelyére
történı visszaköltözésével kapcsolatos költségekre fedezet
biztosítása) határozat módosítása
420. A 418/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat
módosítása (Városi Ügyelet/Polgárırség lakókonténerének
elhelyezése)
421. A 423/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat
módosítása (Bölcsıdei lakás átadása fiatal pályakezdı rendırök
részére)
422. Makkosmária belterületbe vonásával kapcsolatosan felmerült
költségek részletfizetésének engedélyezése
423. Kompánia Színház és Mezei Mária Mővészeti Iskola Alapítvány
támogatási kérelme
424. Szociális pénzügyi keretek közötti átcsoportosítás
425. Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány alapító okirata
módosításával
kapcsolatos
önkormányzati
határozatok
meghozatala
426. Kerekmezı-Kenderföld utcák csapadékvíz-elvezetési pályázata
427. Nem szilárd burkolatú utak karbantartása
428. Mammutfenyık környezetének megújítása a Zöldövezet
Program keretében
429. Széchenyi István Általános Iskola fakivágási kérelme
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Polgármester

PVB elnöke

PVB elnöke
PVB elnöke

KKKB elnöke

KKKB elnöke

PVB elnöke
PVB elnöke
Polgármester
KKKB elnöke
Alpolgármester
PVB elnöke
KKKB elnöke
Polgármester

430. Oktatási-nevelési intézmények beszámolója a 2010/2011-es
nevelési évrıl
431.
Csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Szivárvány
Óvodában
432. Csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Czövek Erna
AMI-ban
433. A Czövek Erna AMI tehetségpontként való regisztrálása
434. Erkel Ferenc Mővelıdési Központ tervezete az 1956-os
Forradalom 55. évfordulója alkalmából tartandó október 23-i
Budakeszi Városi Ünnepség menetérıl
437. a Polgármesteri Hivatal irattári konténereinek költözéssel
egyidejőleg történı áthelyezése a Czövek Erna AMI udvarára
438. a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásáról szóló
rendelet elfogadása

OKJB elnöke

OKJB elnöke
OKJB elnöke
OKJB elnöke
OKJB elnöke

Polgármester
Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Zárt ülést rendelek el.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.
(Zárt ülést követıen nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés).
______________________________________________________________________________
417. napirendi pont
Tárgy Az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati
lakások és helyiségek bérletérıl, a lakbérek mértékérıl
szóló 14/2002. (IV. 08.) számú önkormányzati rendelet
módosítása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendeletmódosítás elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet
alkotta:
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
45/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, a
lakbérek mértékérıl szóló 14/2002. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.
§ (1)-(2) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 19. §, 20 § (3) bekezdésében, 21. § (6)
bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 27§ (2) bekezdésében és 33. § (3) bekezdésében, 34. § és
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36. § (2) bekezdésében, 42. § (2) bekezdésében és 84. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, a
lakbérek mértékérıl szóló 14/2002. (IV. 8.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
Hatályát veszti az R. 3. § (5) bekezdése.
2. §
Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba.
______________________________________________________________________________
418. napirendi pont
Tárgy: a lakáskoncepció elfogadása
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Hozzászólás, javaslat nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 8 fı képviselı 8 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
431/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete a település lakáskoncepcióját melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
Budakeszi Város Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a korábbi lakáskoncepció
elfogadásáról és annak módosításáról szóló 38/2002. (III. 7.) számú, 301/2008. (XI. 13.)
számú és 372/2009. (XI. 10.) számú önkormányzati határozatokat.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
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______________________________________________________________________________
420. napirendi pont
Tárgy: a 411/2011. (IX.29.) számú (Polgármesteri Hivatal
székhelyére történı visszaköltözésével kapcsolatos
költségekre fedezet biztosítása) határozat módosítása

Elıadó: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a
módosítással, hogy a határozati javaslat 3. pontjában szereplı „1-2. számú irodáinak” szövegrész
helyére „1. sz. irodának” szövegrész lép.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a
„1-2. számú irodáinak” szövegrész helyébe „1. sz. irodának” szövegrész lép és az alábbi
határozatokat hozta:
432/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a 418/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozatát
hatályon kívül helyezi.
2. Budakeszi Város Képviselı-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakeszi
Közbiztonságáért Közalapítvány részére, a Városi Ügyelet/Polgárırség lakókonténerének a
BVV Kft. Erdı utcai telephelyének udvarára való költöztetéséhez és elhelyezéséhez, a
Polgármesteri Hivatal végleges telephelyre való költözésével egyidejőleg.
3. Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul, a BVV Kft. Erdı utcai telephelyrıl történı
kiköltözésével megüresedı udvari barakképület 1. számú irodáinak Budakeszi Városi
Polgárır Khsz. részére való átadásához.
4. Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat Erdı utcai
ingatlanának (amely jelenleg a BVV Kft. használatában van) 2-3. pontban leírt használata a
Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány, illetve a Budakeszi Városi Polgárır Khsz.
részére térítésmentes.
Határidı: 1-4. pontra: azonnal
Felelıs: 1-4. pontra: polgármester
______________________________________________________________________________
421. napirendi pont
Tárgy: a 418/2011. (IX.29.) számú önkormányzati
határozat módosítása (Városi Ügyelet/Polgárırség
lakó konténerének elhelyezése

Elıadó: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatokat hozta:
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433/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

3.

4.

Budakeszi Város Képviselı-testülete 423/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozatát
hatályon kívül helyezi.
Budakeszi Város Képviselı-testülete hozzájárul, a Budakeszi Bölcsıdében megüresedett 96
m2-es 2+1 félszobás komfortos – emeleti - szolgálati lakás 5 fı – Budakeszi Rendırırsön
dolgozó - fiatal pályakezdı rendır részére szálláshelyként való használatához, 2011.
október. 01-tıl 2012. szeptember 30-ig. A szálláshely használata a fiatal pályakezdı
rendırök részére térítésmentes, viszont a lakás rezsi költségét az azt használó rendıröknek
kell megfizetnie, a megkötött lakáshasználati szerzıdés alapján.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a BVV Kft-t, a Budakeszi Bölcsıdében lévı
46 m2-es lakás kiürítésére és tisztasági festésére, valamint a 2. pontban leírt lakásra és
lakáshasználatra tekintettel, a tetı- szigetelés javítására.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a 2. pontban
leírtak szerinti lakáshasználati szerzıdés elkészítésére, valamint a Polgármestert a
szerzıdés aláírására.

Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
3.pontra: BVV Kft. ügyvezetı
4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

_____________________________________________________________________________
422. napirendi pont
Tárgy: Makkosmária belterületbe vonásával kapcsolatosan
felmerült költségek részletfizetésének engedélyezése

Elıadó: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat módosítását azzal,
hogy az 1. pont a következı: Budakeszi Város Képviselı–testülete úgy dönt, hogy Makkosmária
belterületbe vonásával kapcsolatos költségek megfizetésére a kérelmezıknek részletfizetési
lehetıséget biztosít maximum 3 havi részletben.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 fı mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatokat hozta:
434/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1.

2.

3.

Budakeszi Város Képviselı–testülete úgy dönt, hogy a Makkosmária belterületbe
vonásával kapcsolatos költségek megfizetésére a kérelmezıknek részletfizetési lehetıséget
biztosít maximum 3 havi részletben.
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Makkosmária belterületbe vonásával
kapcsolatos költségek megfizetésére, a kérelmezıknek a fizetendı összeg csökkentését,
elengedését nem engedélyezi.
Budakeszi Város Képviselı–testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a részletfizetési
megállapodások elıkészítésére, valamint a polgármestert azok aláírására.
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Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester
3. pontra: polgármester,
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

______________________________________________________________________________
423. napirendi pont
Tárgy: Kompánia Színház és Mezei Mária Mővészeti Iskola
Alapítvány támogatási kérelme

Elıadó: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezen a héten Mezei Mária Mővészeti Emlékhét van
városunkban a mővelıdési házban nagyon színvonalas programokkal. Az alapítvány 200.000,- Ft
iránt nyújtott be kérelmet, melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalt, és
100.000,- ft-ot javasolt. Az elızetes egyeztetés alapján mindkét összegrıl külön döntünk.
Szavazásra bocsátom, hogy a támogatás összege 200.000,- Ft legyen.
A jelenlévı 8 fı képviselı 4 mellette, 3 ellene és 1 tartózkodással nem fogadta el, hogy a
támogatás összege 200.000,- Ft legyen.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a támogatás összege 100.000,- Ft
legyen.
A jelenlévı 8 fı képviselı 6 mellette, 2 ellene és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a támogatás
összege 100.000,- Ft legyen és az alábbi határozatot hozta:

435/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. október 10-16.-a között
megrendezésre kerülı „III. Mezei Mária Kulturális Emlékhét” megvalósításához 100.000.forintot biztosít a Kompánia Színházi Társulat részére az általános tartalékkeret terhére és felkéri
a polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________________
424. napirendi pont
Tárgy: Szociális pénzügyi keretek közötti átcsoportosítás

Elıadó: alpolgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
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436/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a szociális segély keretet az alábbiak szerint átcsoportosítja:
Az idıskorúak járadékáról 350.000.-Ft forintot az ápolási díj keretre,
Köztemetési keretrıl
200.000.-Ft forintot az ápolási díj keretre,
Mozgáskorlátozott keretrıl 350.000.-Ft forintot az ápolási díj keretre.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
______________________________________________________________________________
425. napirendi pont
Tárgy: Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány
alapító okiratának módosításával kapcsolatos
önkormányzati határozatok meghozatala

Elıadó: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 8 fı képviselı 7 mellette, 1 ellene és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
437/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a Budakeszi
Közbiztonságáért Közalapítvány változásokat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
2. Budakeszi Város Képviselı-testülete megválasztotta Horváth Ferencet kuratóriumi tagnak és
felkéri, hogy a tisztségének elfogadásáról és az Alapítóval való kapcsolatáról nyilatkozzon.
3. Budakeszi Város Képviselı-testülete kijelenti, hogy a korábban megindított
változásbejegyzési eljárás során, a hiánypótlási idıbıl való kicsúszásra azért került sor, mert
a nyári ülésszak és szünet miatt a döntéshozatal, valamint a korábbi kuratóriumi tag
lemondása és az új kijelölése tárgyában megtett intézkedésekre további idıre volt szükség.
4. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Budakeszi
Közbiztonságáért Közalapítvány korábbi, alapító okirat módosítással kapcsolatos eljárást
szüntesse meg, ezzel egyidejőleg az új eljárást, a változtatásokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratnak megfelelıen kezdeményezze az illetékes bíróságnál.
Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs: 1- 3. pontra: polgármester,
4. pontra: polgármester,
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd
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_____________________________________________________________________________
426. napirendi pont
Tárgy: Kerekmezı-Kenderföld utcák
csapadékvíz – elvezetési pályázata
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: alpolgármester

Bakács Edit Bernadett: A korábbi határozat szerint a képviselı-testület lakossági hozzájárulást
kért az útépítéshez, amit az érintett területen az egyik utca nem támogatott, viszont a másik két
utca hajlandó lenne önerıvel támogatni a szilárd burkolatú útépítést. Mivel pályáztunk és ettıl
visszaléptünk, mert a lakossági önerıt nem sikerült biztosítani, felmerült a pályázat részbeni
felújításának lehetısége is azokban az utcákban, ahol problémát jelent a csapadékvíz-elvezetés.
Szeretnénk tehát ezt a valós szükségleteknek megfelelıen megterveztetni, továbbá megpályázni,
amelynek feltétele a vízelvezetés megtervezése, enélkül sem költségvetést nem tudunk tervezni,
sem lakossági hozzájárulást nem tudunk megalapozottan kérni. A terveztetési költségekre
szeretnénk 3M Ft-ot kérni és a pályázatot felújítani. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság tárgyalta a javaslatot, és elviekben támogatta, de pontos árajánlatot kért a végleges
döntéshez attól a tervezı cégtıl, mely korábban megtervezte a zárt rendszerő csatornát.
Tömösi Attila: Nekem van néhány aggályom ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy sok pénzért
indultunk a pályázaton, majd visszaléptünk, tehát ezt a pénzt elvesztettük. A másik, hogy mindent
megterveztettünk, nagyon sok pénzt elköltöttünk a tervezésre, és semmi nem készült el. A
harmadik, hogy most megtervezünk mindent azért, hogy vissza tudjunk lépni a pályázatba.
Ameddig azonban nem dıl el, hogy újra tudunk-e indulni a pályázaton, addig nem látom
értelmét, hogy ezt megint megterveztessük. Egy újabb tervet 3 M Ft-ért nem tudok támogatni.
Somlóvári Józsefné: Miért pont 3 M Ft és miért pont a Keszivíz Kft. eredménytartalék-keret
terhére? Amiben egyetértek Tömösi Attilával, hogy ismernünk kellene az egész város
csapadékvíz-rendszere jövıbeni fejlesztését egy tervelıkészítés alapján, és a jövı évi
költségvetés tárgyalásánál javaslom egy sorrend elkészítését. Igazat adok abban is Tömösi
Attilának, hogy nagyon sok tervet elkészíttettünk már, ezekre nagyon sok pénzt elköltöttünk és
semmi nem valósult meg. Javaslom, hogy készítsünk egy koncepciót és valósítsuk meg, mert
valóban egész Budakeszinek szüksége van a csapadékvíz-rendszere kiépítésére, fejlesztésére,
tisztántartására.
Szabó Ákos Péter: Akkor a becsült költségek végeredménye 7,84M forint, tehát közel 8 M
forint, ha az eredetinél maradunk. Ahol nem kellett volna szilárd útburkolatot kialakítani, az 11M
forintba került volna. Tehát a 3M forint esetében a Villám utcának is meglett volna a zárt
rendszerő csapadék-elvezetés, így kár volt visszamondani. A 3M forintos terveztetési költséget én
sem tudom elfogadni, hiszen ezeknek az utcáknak a tervezése elkészült, értelmetlennek tartom
ismét megterveztetni. Ha szeretnék felújítani ezt a pályázatot – amire egyébként minimális az
esély – már túl sokat késlekedtünk. Ha már terveztetünk, engedélyeztetünk, koncepciókat
gyártunk, ebbıl az idıbıl kifutunk. Azt kell tudni, hogy a képviselı-testület döntött, visszaadta a
pályázatot, melyet a ProRegió Kft. tudomásul vett. A tervezéssel kapcsolatban általánosságban
szeretném elmondani, hogy sokszor hiábavaló és felesleges költségnek tőnik, ha úgymond a
fióknak terveztetünk. Többször is elıfordul az, hogy a pályázat elıkészítésére nagyon rövid
határidıt szabnak, tehát ha nem rendelkezünk kész tervekkel, gyakorlatilag esélytelen a pályázat
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beadása. Budakeszi csapadékvíz-rendszerének terve létezik, rendelkezésre áll a hivatalban vagy a
BVV Kft-nél. Ami nem áll rendelkezésre, az a megvalósításhoz szükséges rengeteg pénz. Ha
ezeknek a terveknek megfelelıen haladnánk, akkor egyrészt nem lennének a települést kettészelı
vízfolyások például nyár derekán, másrészt a Nádas-tóban folyamatos lenne a vízállás. Azt
javaslom, hogy változatlan mőszaki tartalommal – a Villám utca kivételével - adjuk vissza a
pályázatot, és kérjük meg a ProRégió Kft-t, hogy biztosítson lehetıséget a pályázat részbeni
felújítására.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tájékoztatom a képviselı-testületet, hogy hétfın írtunk egy
levelet a Pro-Régió Kft-nek, amiben arról kértünk tájékoztatást, hogy csökkentett tartalommal
beadhatjuk-e a pályázatot. A válasz még nem érkezett meg. Én azt javaslom, hogy vonjuk vissza
a határozatot, és a két utca vonatkozásában döntsünk - a tervezési költségeket kivonva a dologból
- azzal, hogy megpróbálunk arra újra pályázni. Ezt a képviselı-testületi döntést el tudjuk küldeni
a ProRégió Kft-nek, hogy ez irányban szeretnénk továbblépni. Semmiképpen ne fosszuk meg
ettıl a lehetıségtıl a települést.
Tóth Gábor: A mostani elıterjesztésbe bekerült a Keszivíz Kft. eredménytartalék, mint forrás
ami szeretném, ha kikerülne ebbıl, mivel ez egyfajta rossz hagyomány. Van egy koncepció a
csapadékvíz-elvezetésre, az elsı lépés ebben a folyamatban a tervezés. Részletesen meg kell
nézni azt is, hogy a régibıl mi az, ami használható. Nézzünk konkrét ajánlatot, mert a 3M forint
soknak tőnik. Keretösszegek helyett konkrét összegeket fogadjunk el. A csapadékvíz-ügyekben
elıre kell haladni, mert a lakosság számára ez fontos, továbbá a nem aszfaltos utaknak is jót tesz,
ha a csapadékvíz elvezetése megoldódik. Ez egy olyan mérető projekt lehet az utakat érintıen,
amit részben önszervezıdésbıl is lehet finanszírozni.
Bakács Edit Bernadett: Ha a javaslat változatlan tartalommal kerülne elfogadásra, az nem
jelentene költségkímélést, mivel a terv határideje 2011. szeptember 30-án lejárt, és az új tervet a
valós igényeknek megfelelıen kellene elkészíteni, ugyanis fizikailag már lehetséges a nyílt
vízelvezetés, mert csak a pályázathoz lett tervezve a végig zárt rendszer. Azt, hogy a tervekre
kidobtuk a pénzt, több szempontból nem lehet elfogadni. A terv szellemi érték, tervek nélkül
nem lehet költségvetést készíteni és a lakosságtól áldozatvállalást kérni. A lakosság valóban kész
támogatni a terület fejlesztését és rossz üzenet lenne, ha a Képviselı-testület nem állna ebben a
lakosság mellé. A határozati javaslatom megegyezik a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság javaslatával. A javaslat elvi támogatása rendben van, azonban jogos az az igény, hogy
vizsgáljuk meg a konkrét költségeket, melyek a valós tervezéshez szükségesek. A Keszivíz Kft.
eredménytartalék-kerete azért maradt bent, mert a 80 M Ft-os pályázatban ez volt megjelölve
önerıként.
Somlóvári Józsefné: Senki nem vitatja, hogy a csapadékvíz-elvezetésével haladnunk kell. A
költségvetésnél fog kiderülni az, hogy a fejlesztésekre mennyi pénz marad a mőködési és egyéb
költségek biztosítása után. Mindig az történik, hogy ilyenkor ısszel elkötelezzük magunkat, de
nem tudjuk, hogy mennyibe kerül a pályázat, a tervek. Abszurdnak tartom, hogy a több millió
forintért elkészített tervek nagyon hamar lejárnak. Végig kell gondolnia a képviselı-testületnek,
hogy az adott évben milyen fejlesztéseket tud vállalni, és amire van terv, arra pályázzunk, és azt
valósítsuk meg. Azt nem szeretném tehát, hogy elıre elkötelezzük magunkat, és mire eljutunk
odáig, hogy tárgyaljuk a költségvetést, arra fogunk hivatkozni, hogy az önerı biztosításához
szükséges pénz nem áll rendelkezésre.
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Szabó Ákos Péter: A terv még nem járt le, amikor visszaléptünk a pályázattól, vagyis ez rossz
lépés volt. Próbáljuk meg visszahozni a pályázati pénzt, és ha nem jön vissza, akkor leszőkítjük a
terveket. Ha ez nem sikerül, meg kell vizsgálni, hogy érdemes-e újraterveztetni. Ebben az esetben
azonban azt is meg kell vizsgáltatni, hogy az új tervezési költségek alacsonyabbak lesznek-e.
Hozzunk olyan határozatot, ami lehetıséget ad a polgármesternek arra, hogy egy testületi döntés
alapján tudjon a ProRégió Kft. irányában eljárni.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Támogatom az elképzelést.
Bakács Edit Bernadett: A Keszivíz Kft. vezetıje, Király Uzor is részt vett a Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén, amikor ezt tárgyaltuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy neki
nyilatkoznia kell a szennyvíz projekt kapcsán arról is, hogy a település mit tesz a csapadékvízelvezetéssel, ezért tervekbe belevette a Kerekmezı-Kenderföld csapadékvíz-elvezetést, mint
kezdıdı projektet. Egyetértett a javaslattal.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot a Pénzügyi
és Vagyongazdálkodási Bizottság általi módosításokkal: Budakeszi Város Képviselı- testülete
elviekben támogatja a Kerekmezı és Kenderföld utcák csapadékvíz-elvezetését azzal, hogy a
Polgármesteri Hivatal kérjen be 3 db tervezıi árajánlatot.

A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
438/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı Testülete elviekben támogatja a Kerekmezı és Kenderföld utcák
csapadékvíz-elvezetését azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen be 3 db tervezıi árajánlatot.
Határidı: azonnal

Felelıs: jegyzı

______________________________________________________________________________

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a 427. napirendi pont (nem szilárd
burkolatú utak karbantartása) levételét.

A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a 427. napirendi pont
levételérıl döntött.
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______________________________________________________________________________
428. napirendi pont
Tárgy: Mammutfenyık környezetének megújítása
a Zöldövezet Program keretében
(írásos anyag mellékelve)

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elızetes egyeztetés alapján abban maradtunk, hogy az „A”
vairációt támogatjuk, lényegében ez annyit jelent, hogy engedélyezzük a tőzrakást.
Tömösi Attila: Ha jól olvastam az elıterjesztést, ott az áll, hogy ha ezt a határozati javaslatot
elfogadjuk, akkor módosítani kell a rendeletet.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Felkérjük a megfelelı bizottságot a rendelet módosítására.
Somlóvári Józsefné: Van egy rendeletünk a helyi védett értékek fenntartásáról, ami nem
hatályos, tehát nincs mit módosítanunk. A tervtanács tárgyalta ezt a javaslatot és megoszlottak a
vélemények. Arról van szó, hogy engedélyezzük-e a tőzrakást a mammutfenyık környékén.
Eddig nem volt engedélyeztetve, mégis tüzet raktak. Praktikusabbnak tartanám, ha egy kijelölt
tőzrakó helyet engedélyeznénk. Mivel nincs rendelet, ezért új rendeletet kell alkotni.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A határozati javaslat kiegészzül azzal, hogy felkérjük a
megfelelı szakbizottságot a rendeletmódosítás elıkészítésére. Szavazásra bocsátom a határozati
javaslat „A” variációjának elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
439/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

3.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja mellékelt tartalommal a Mamutfenyık
környezetének megújítására vonatkozó kertépítészeti tervet.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az Önkormányzat ügyvédjét, ifj. dr. Szilágyi
Istvánt a Kohó Kulturális és Közmővelıdési Egyesülettel kötendı támogatási szerzıdés és
a Pilisi Parkerdı Zrt.-vel kötendı megállapodás elıkészítésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és
Közellátási Bizottságot a helyi jelentıségő természeti területek védettségének fenntartásáról
szóló 10/1998 (IV. 09.) számú önkormányzati rendelettel módosított 3//2008 (II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításának elıkészítésére.

Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

(Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 7 fı képviselı)
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_____________________________________________________________________________
429. napirendi pont
Tárgy: Széchenyi István Általános Iskola
fakivágási kérelme
(írásos anyag mellékelve)

Felelıs: polgármester

Pataki Judit: Minden fakivágás ültetést von maga után. Szeretném javasolni tehát, hogy
minimum két fát ültessünk a kivágott fa helyére olyan helyre, ami minden lakosnak megfelelne.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Ezt a javaslatot a határozati javaslatba módosításként
beletesszük.
Somlóvári Józsefné: Annyit szeretnék mondani, hogy az elızı években is az volt a gyakorlat,
hogy úgy adtak engedélyt fakivágásra, ha helyette kettı másikat ültettünk. Ezt a fıépítész úr
ellenırizte.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a kiegészítéseket. Szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

A jelenlévı 7 fı képviselı 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:

440/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (2092
Budakeszi, Knáb János u. 60.) sportudvarán lévı, a Budakeszi, Széchenyi István
Általános Iskola udvarán álló fák állapotáról szóló 2010. június 14. kelt szakvélemény
szerinti 33. sorszámú 1 darab mezei juharfa kivágásához hozzájárul.
2. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola
igazgatóját a fakivágással kapcsolatos intézkedések megtételére.
3. Budakeszi Város Képviselı-testülete felkéri az intézmény vezetıjét pótlásként két új fa
ültetésére.
Határidı: 1-2. pontra: azonnal
3. pontra: fakivágást követıen

Felelıs: 1. pontra: polgármester
2. pontra: Széchenyi István
Általános Iskola igazgatója
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______________________________________________________________________________
430. napirendi pont
Tárgy: oktatási-nevelési intézmények beszámolója
a 2010/2011. nevelési évrıl

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az elıterjesztés megfogalmazása nem teljesen korrekt. A
430/a elıterjesztés a Pitypang Óvoda beszámolója. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra
bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:

441/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Pitypang Óvoda 2010/2011-es tanévrıl szóló
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A 430/b elıterjesztés a Szivárvány Óvoda beszámolójáról.
Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
442/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Szivárvány Óvoda 2010/2011-es tanévrıl szóló
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A 430/c elıterjesztés a Széchenyi István Általános Iskola
beszámolójáról szól. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
443/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
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Budakeszi Város Képviselı-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011-es tanévrıl
szóló beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A 430/d elıterjesztés a Nagy Sándor József Gimnázium
beszámolójáról szól. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
444/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium 2010/2011-es tanévrıl
szóló beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A 430/e elıterjesztés a Czövek Erna Zeneiskola
beszámolójáról szól. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
445/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Czövek Erna Zeneiskola 2010/2011-es tanévrıl szóló
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Intézményeinknek köszönöm a munkát és köszönöm a Czövek
Erna Zeneiskola intézményvezetı igazgatójának a személyes megjelenést.
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______________________________________________________________________________
431. napirendi pont
Tárgy: Csoportlétszám túllépésének engedélyezése
a Szivárvány Óvodában

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az Oktatási, Közmővelıdési és Jogi Bizottság tárgyalta a
javaslatot, melyet nem szükséges kiegészíteni, tehát szavazásra bocsátom a határozati javaslat
elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
446/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda számára a
létszámtúllépés engedélyezéséhez szükséges hozzájárulását a 2011/2012. nevelési évre megadja
az alábbiak szerint:
İzike csoport
Fecske csoport
Hangya csoport

26 fı
27 fı
28 fı

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

432. napirendi pont
Tárgy: Csoportlétszám túllépésnek engedélyezése
a Czövek Erna AMI-ban

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
447/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Czövek Erna AMI számára a
létszámtúllépések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulását a 2011/2012. nevelési évre
megadja az alábbiak szerint:
2 szolfézscsoport

16 fı/csoport

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester
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433. napirendi pont
Tárgy: Czövek Erna AMI tehetségpontként
történı regisztrálása

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A Képviselı-testületnek ehhez fenntartói hozzájárulást kell
adnia. Arra kérem vezetı asszonyt, hogy néhány mondatban tájékoztassa a Képviselı-testületet.
Barcsik Hédi, a Czövek Erna AMI igazgatója: A Czövek Erna Zeneiskolát tehetségpontként
szeretném regisztráltatni, és ehhez szükséges a fenntartó hozzájárulása. Ez költségekkel nem jár,
viszont több lehetıségünk lesz ezáltal pályázatok benyújtására és a környékbeli zeneiskolákkal
való kapcsolattartásra, közös programok szervezésére, tehát a tanáraink jobb kapcsolatokat
tudnak kialakítani. A tehetséges gyerekek így mind a mi iskolánkban, mind pedig a környék
zeneiskoláiban nagyobb lehetıségekhez jutnak, több szereplési lehetıséget kapnak, több tanár
látja és hallja ıket, így könnyebben eljuthatnak – amennyiben pályára valók – a megfelelı
irányba.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
448/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Czövek Erna AMI Tehetségpontként való regisztrálásához
fenntartói hozzájárulást ad.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________________
434. napirendi pont
Tárgy: Erkel Ferenc Mővelıdési Központ tervezete
az 1956-os Forradalom 55. évfordulója alkalmából tartandó
október 23-i Budakeszi Városi Ünnepség menetérıl

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Az ünnepség tervezete a következı: 2011. október 23-án
(vasárnap) az 1956-os forradalom 55. évfordulóját szeretné a település méltóképpen ünnepelni:
16.00 órakor ünnepség lesz az Országzászlónál, ez a Jobb Kor Polgári Egyesület szervezésében
történik. Ennek örülünk és támogatjuk. Kérem, hogy minél több képviselıtársammal menjünk el
oda.
17.00 órakor a Wass Albert szobor újjáavatási ünnepségére kerül sor. Ez sem önkormányzati
szervezésben történik, bár segítünk ebben.
A tervezet szerint 17. óra 45 perckor lenne a városi ünnepség a Kopjafánál.
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Ha ez nem a végsı forgatókönyv, akkor felkérem Kocsis Lizát, hogy pontosítsa az idıpontokat.
Kocsis Liza, az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ Igazgatója: A legutolsó terv arról szól,
hogy 16.00, 17.00 és 18.00 órai kezdések vannak.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm szépen a pontosítást, akkor nem a megfelelı
melléklet került kiosztásra.
Kocsis Liza: Elküldtem a legújabb tervezetet, melyben benne van, hogy a Wass Albert szobornál
8 huszár fog jobbról és balról is felállni, a polgármester asszony fog beszédet mondani.
Elképzelhetı, hogy a honvédelmi államtitkár is itt lesz. A külsı szervezık, akik négy évvel
ezelıtt szervezték az ünnepséget, azt mondták nekem, hogy miután átadták a városnak a Wass
Albert szobrot, ezért a szervezésért teljes felelısség az Erkel Ferenc Mővelıdési Központot.,
személy szerint engem terhel és én ezt ennek megfelelıen csinálom. Egyeztetek a további
külsısökkel, Gábor Emese szobrásszal, a Polgármesteri Hivatalból Péter Szabó Kingával, akinek
október 10-én elküldtem a megfelelı tervezetet, dr. Agócs Erzsébet szintén megkapta. Ezért
csodálkozom, hogy miért nem a megfelelı tervezet került ide.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Úgy gondolom, hogy a tájékoztatás a lakosság szempontjából
mindenképpen megfelelı volt. Szavazásra bocsátom a program elfogadását a megadott
idıpontokkal.
A jelenlévı 7 fı képviselı 6 fı mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta:
449/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete az Erkel Ferenc Mővelıdési Központnak az 1956-os
Forradalom 55. évfordulója alkalmából tartandó október 23-ai Budakeszi Városi Ünnepség
menetérıl szóló tervezetét melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
______________________________________________________________________________
437. napirendi pont
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal irattári konténereinek költözéssel
egyidejőleg történı áthelyezése a Czövek Erna AMI udvarára

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília:. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta és
elfogadta a javaslatot, tehát szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 7 fı képviselı 7 fı mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

450/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:
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1. Budakeszi Város Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal 3 db irattári konténerének
Czövek Erna Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény udvarára való elhelyezésével kapcsolatos
területkialakítási munkákra 228.200,- Ft+Áfa összeget biztosít a BVV Kft. részére, az
általános tartalékkeret terhére.
2. Budakeszi Város Képviselı- testülete az Önkormányzat és a BVV Kft-vel kötendı megbízási
szerzıdést melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert, az 1.
pontban meghatározott megbízási szerzıdés aláírására.
Határidı: 1-2. pontra: azonnal

Felelıs: 1-2. pontra: polgármester

(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 8 fı képviselı)
______________________________________________________________________________
438. napirendi pont
Tárgy: A helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi
támogatásáról szóló rendelet elfogadása

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A rendelet elfogadásához minısített többség szükséges. A
rendelet lényege a következıképpen foglalható össze: a Képviselı-testület szükségesnek és
hasznosnak tartja a helyi önszervezıdı közösségek által végzett közérdekő tevékenység pénzügyi
támogatását. Különösen olyan feladatok ellátására kell gondolni, mint település-köztisztasági,
közmővelıdési és kulturális, környezetvédelmi, sport, közbiztonsági, egészségmegırzési és
szociális feladatok. Tehát azoknak a Budakeszin mőködı civil szervezeteknek a jelentkezését
várjuk, akik ezeket az önkormányzati feladatokat látják el a település érdekében. A pályázathoz
az 1. számú mellékletként feltüntetett adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az érdeklıdıket
természetesen a honlapon is tájékoztatni fogjuk. Nagyon fontos az idıpontok kihirdetése: a
pályázat benyújtásának határideje 2011. november 30. Felhívom a televízión keresztül is minden
civil szervezet vezetıjét a pályázati határidı betartására. A részletes tájékoztatást az adatlapra
vonatkozóan, a rendelettel kapcsolatosan megtalálják honlapunkon is. Kérem továbbá minden
képviselıtársamat, hogy akik civil szervezetekkel kapcsolatban állnak, ezek vezetıit is
tájékoztassák errıl a lehetıségrıl. Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom a
rendelet elfogadását.

A jelenlévı 8 fı képviselı 7 fı mellette, 1 ellen szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének
46/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete
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a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990.évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önszervezıdı
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl az alábbi rendeletet alkotja az alkotmány 44/A. §
(2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva.
1. A rendelet célja
1.§
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a (a továbbiakban: Képviselı-testület)
közmővelıdési, kulturális, oktatási és sport területen mőködı, Budakeszi székhellyel bejegyzett
civil szervezetek számára vissza nem térítendı pénzügyi támogatást nyújt. A rendelet célja, hogy
egységesen szabályozza a helyi szervezetek pénzügyi támogatási rendjét.
2. A rendelet hatálya, és értelmezı rendelkezések
2. §
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel rendelkezı – nem
önkormányzati felügyelet alá tartozó – szervezetekre, önszervezıdı közösségekre.
Az önszervezıdı közösségek támogatására pályázhatnak:
a) azok a Budakeszi székhelyő, illetve érdekeltségő szervezetek, szövetségek, alapítványok,
társaságok, nemzetiségi szervezıdések, intézmények, amelyek helyi érdekeket szolgáló
tevékenységet folytatnak, vagy öntevékenységre épülı szakmai, szabadidı keretben
mőködnek,
b) a gyermek és ifjúsági közösségek, vagy értük tevékenykedı intézmények és szervezetek,
melyek hétvégi, szabadidıs, szünidei programok megvalósításában tevékenykednek,
c) egyházak, társadalmi és karitatív szervezetek, továbbá önsegítı közösségek, amelyek
szociális problémák kezelésére irányuló programok megvalósításában vesznek részt.
A rendelet hatálya nem terjed ki pártszervezetekre és önkormányzati intézményekre,
közalapítványra.
3. Alapelvek
3. §
(1) Az Önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszervezıdı közösségeinek
tevékenységét, együttmőködést.
(2) A képviselı-testület szükségesnek és hasznosnak tartja az önszervezıdı közösségek által
végzett azon közérdekő tevékenységeket, melyekkel hozzájárul az önkormányzati feladatok
ellátásához, különösen:
a) a település köztisztasági,
b) a közmővelıdési és kulturális,
c) a környezetvédelmi,
d) a sport,
e) közbiztonság,
f) egészségmegırzési,
g) szociális feladatok.
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4. A támogatások rendje
4. §
A képviselı-testület a közfeladatokat ellátó önszervezıdı közösségek (a továbbiakban:
szervezetek) egyenlı eséllyel történı pénzügyi támogatásához jutása érdekében a következıket
határozza meg:
a) a pénzügyi támogatások érdekében a szervezeteknek pályázniuk kell,
b) a pályázatok a képviselı-testület által kerülnek elbírálására,
c) a támogatás elszámolási kötelezettség mellett kerül folyósításra.
5. §
(1) A szervezeteknek a pénzügyi támogatásra pályázatot kell benyújtaniuk 1. melléklet szerinti
tartalommal.
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázó adatait (nevét székhelyének címét),
b) a pályázó – jelen rendelet 2-3. melléklete szerinti – nyilatkozatait,
c) a bejegyzési okirat másolatát, informális szervezet esetén a szervezet mőködését igazoló
elnöki/képviselıi nyilatkozatot,
d) azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni,
e) a c) pontban meghatározott tevékenységek várható pénzügyi kiadásait, és az
önkormányzattól igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését,
f) a c) pontban meghatározott tevékenység végzéséért felelıs személy megnevezését,
elérhetıségét,
g) a c) pontban megjelölt tevékenység által érintett Budakeszi lakosok számát, ennek
hiányában egyéb a tevékenységet jellemzı, mérhetı mutatószám ismertetését.
(3) Az önkormányzat képviselı-testülete a pályázati lehetıséget minden év március 31-ig hirdeti
meg, a helyben szokásos módon. A hirdetményben közzé teszi a pályázat kötelezı tartalmi
elemeit, a pályázat benyújtásának és elbírálásának idejét, a pályázat eredményérıl való
értesítés módját, a pályázatra, rendelkezésre álló pénzügyi keretet.
(4) A pályázat benyújtásának határideje: minden év április 30. (2011-ben november 30.).
(5) A beérkezett pályázatokat az Oktatási Kulturális és Jogi Bizottság, a Közbiztonsági,
Környezetvédelmi- és Közellátási Bizottság, valamint a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási
Bizottság elızetesen véleményezi, majd legkésıbb a soron következı képviselı-testületi ülés
idejéig a képviselı-testület elé terjeszti.
6. §
(1) A Képviselı-testület a beérkezett pályázatok tartalma alapján dönt a szervezetek pénzügyi
támogatásáról.
(2) A Képviselı-testület az azonos (köz)feladatot ellátó szervezetek esetében az adott feladatra
határoz meg egy keretösszeget, melyet – jelen rendeletben foglalt szabályok szerint –
szétoszt a pályázók között.
(3) A pályázatok elbírálásakor elınyt élveznek azok a szervezetek, melyek:
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(4)

(5)

(6)
(7)

a) vállalt feladatai ellátása során jelentıs tömegeket tudnak megmozgatni (nézıként,
közremőködıként);
b) programjai szervezésével kulturális értékeket közvetít (irodalmi estek, komolyzenei
koncertek, néphagyományırzı elıadások stb.);
c) jövedelemmel nem rendelkezı (pl.: gyermek), elsısorban Budakeszi lakosok által
igénybe vehetı, minden korosztály számára nyitott szolgáltatást nyújt;
d) hitelt érdemlıen igazolni tudják – korábbi év, illetve évek alapján – az általuk végzett
közcélú tevékenységet,
e) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest reális,
f) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást, hogy a más pályázat
által kért saját forrás biztosítva legyen.
A pályázók közül el kell utasítani azt a pályázót, aki az adott évi pályázatkiírást megelızı
évben:
a) nem számolt el határidıre, vagy
b) a pénzügyi támogatást – a képviselı-testület elızetes hozzájárulása nélkül – a jóváhagyott
céltól eltérıen használta fel, illetve nem használta fel.
Amennyiben a pályázó a pénzügyi támogatást nem használta fel, a szervezet pályázatát akkor
nem kell elutasítani, ha a pénzügyi támogatás felhasználásának elmaradása nem a szervezet
önhibájából következett be.
A képviselı-testület csak a költségvetésében a szervezetek támogatására elkülönített forrás
erejéig dönthet a támogatások odaítélésérıl.
A képviselı-testület a pénzügyi támogatásokról önkormányzati határozatban dönt. A
határozatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó adatait, nevét, székhelyét,
b) a pénzügyi támogatás összegét,
c) a pénzügyi támogatás folyósításának módját és idejét, illetve ütemezését,
d) a pénzügyi támogatás engedélyezett felhasználási célját, határidejét, több ütemezés
esetén mindezt ütemenként,
e) a támogatással való elszámolás módját és idejét, több ütem esetén az ütemenkénti
elszámolásra vonatkozó adatokat,
f) a figyelmeztetést a fel nem használt, illetve a jogtalanul felhasznált támogatás esetén
történı eljárásra.
7. §

A pénzügyi támogatást a pályázat nyerteseinek az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) folyósítja az önkormányzati határozatban rögzített
formában és határidıig.
8. §
(1) A Képviselı-testület a sikeres pályázók számára – figyelembe véve az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. § (2) bekezdését – a vonatkozó határozatban
számadási kötelezettséget ír elı.
(2) A pénzügyi támogatásban részesített szervezet legkésıbb a támogatás folyósítását követı év
január 31-ig (a 2011-es évre 2012. május 31-ig) köteles véglegesen elszámolni és az
elszámolást, a Polgármesteri Hivatalban leadni.
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(3) A (2) bekezdés szerinti elszámolásnak tartalmaznia kell legalább:
a) a pályázó adatait
b) a kapott pénzügyi támogatás összegét és idıpontját
c) a pályázatban meghatározott célt, és a tényleges megvalósított feladatokat, tevékenységet,
d) a pénzügyi támogatás felhasználására vonatkozó bizonylatok hitelesített másolatát,
e) a pályázatért felelıs személy aláírását, elérhetıségét.
(4) A pénzügyi elszámolást a Képviselı-testület legkésıbb február 28-ig fogadja el, a 2011-es
évre vonatkozót 2012. június 30-ig.
5. A támogatás nem megfelelı felhasználása
9. §
(1) Amennyiben a pénzügyi támogatásban részesülı szervezet az elıírt számadási
kötelezettségének nem e rendeletben foglaltaknak megfelelıen tesz eleget, a szervezet a
következı évi támogatásoknál az adott évi támogatás maximum 50 %-ára jogosult. Újabb – 3
éven belüli – hibás elszámolás esetén a Képviselı-testület a szervezetet kizárja a következı
évi támogatásból.
(2) A támogatások jogszabálysértı, vagy nem rendeltetésszerő felhasználása esetén a
felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
6. Egyéb rendelkezések
10. §
Az Önkormányzat gondoskodik arról, hogy a támogatásokkal kapcsolatos közzétételi,
nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítésre kerüljön.
A pályázatot beadók és a nyertesek névsorát, valamint a támogatás összegét a Budakeszi
Hírmondóban és a város internetes honlapján közzé kell tenni.
7. Záró rendelkezések
11. §
A rendelet 2011. október 14. napjával lép hatályba.

1. számú melléklet
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez
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PÁLYÁZATI ADATLAP
az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt
Az önszervezıdı közösség neve:
Az önszervezıdı közösség címe:
A szervezet jogállása:
A szervezet telefon-, faxszám, e-mail címe,
honlapja:
A szervezet adószáma:
A szervezet számlavezetı bankjának
megnevezése:
Bankszámlaszáma:
Képviselıjének neve, címe, elérhetısége:
A bírósági bejegyzésrıl szóló végzés
száma, kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
A tevékenységben érintettek köre:
Kért-e az elızı évben pénzügyi támogatást?
Az elızı évben kapott támogatás összege:

Megnevezés

Források (Ft-ban)

1. Saját forrás
2. Más támogatótól kapott támogatás
3. Egyéb forrás
4. Jelen pályázaton igényelt támogatás
ÖSSZESEN:
Az éves program rövid ismertetése:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A kért összeg tervezett felhasználásának célja:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A pályázó tudomásul veszi, hogy a megítélt támogatás felhasználásáról szerzıdést kell
kötnie, ahol a szerzıdést aláírónak a képviseleti jogát igazolnia kell. Az elnyert támogatás
kizárólag a pályázatban foglalt célok megvalósítására használható fel, az esetleges
maradványösszeg az önkormányzat részére visszatérítendı.
A pályázati adatlaphoz csatolni kell a következı mellékleteket:
a) A bíróság általi bejegyzésérıl szóló végzés másolatát;*
b) az alapszabály, illetve a mőködési alapdokumentum másolatát,*
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szervezetnek köztartozása (APEH, önkormányzati adóhatóság) nincs,
valamint írásbeli hozzájárulást a pályázatban foglalt közérdekő adatok kezeléséhez és a hivatalos internetes
honlapon való közzétételéhez (2. számú melléklet),
d) nyilatkozat a külön jogszabály szerinti összeférhetetlenségrıl, érintettségrıl, közzétételi kérelem (3. és 4. számú
melléklet),

______________________, ________. év __________

hó

nap.

_______________________________
(a szervezet képviselıjének aláírása)

* Amennyiben az önszervezıdı közösség korábban már részesült támogatásban, az a)– b)
pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellızhetı abban az esetben, ha az elızı
támogatás óta eltelt idıszakban e dokumentumok tartalmát illetı változás nem történt.
2. számú melléklet
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez
25

NYILATKOZAT
Alulírott ______________________________ (név) _______________________________
(lakcím)

mint

a

________________________________________________________

(szervezet neve, címe) képviselıje az alábbi nyilatkozatot teszem:
a) Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplı adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában
szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelıen kezelje, internetes honlapon közzétegye.
b) Tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók, kivételt
képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. § (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként
megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbıl nyilvános adat megismerésének
lehetıségét.
c) Kijelentem, hogy a szervezet a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja
szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; továbbá hogy, a pályázat kiírását megelızı öt
évben együttmőködési megállapodást nem kötött és tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a
továbbiakban: párt), valamint hogy a pályázat kiírását megelızı öt évben párttal közös jelöltet nem
állított országgyőlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
d) Az Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó
szervezetnek nincs.
e) Nyilatkozom, hogy szervezetünknek köztartozása (APEH, TB, stb.) nincs.
f) Kötelezettséget vállalok arra, hogy jelen pályázatban foglaltakkal kapcsolatos bármely változásról írásban
tájékoztatom Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát.

Kelt: ________________________________________

Pályázó aláírása: ______________________________

3. számú melléklet
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez
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NYILATKOZAT
a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról
A Pályázó neve:
____________________________________________________________________________
Természetes személy lakcíme:
________________________________________________________
Születési helye, ideje:
_______________________________________________________________
Egyéb szervezet esetén székhelye:
_____________________________________________________________________________
Képviselıjének neve:
________________________________________________________________________________
Nyilvántartásba vételi okirat
száma:________________________________________________________________________
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az ... pont alapján
- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy

□
□
□
□

2. fennáll az ... pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
_____________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
_____________________________________________________________________________
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Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön őrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt: _______________________________
_____________________
Aláírás/Cégszerő aláírás
4. számú melléklet
a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM

a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségrıl
A Pályázó neve: ______________________________________________________________________________________________________________
Természetes személy lakcíme:
_____________________________________________________________________________
Születési helye, ideje:
_____________________________________________________________________________
Gazdasági társaság esetén székhelye:
______________________________________________________________________________
Cégjegyzékszáma:_______________________________________________________________
Adószáma:
______________________________________________________________________________
Képviselıjének neve:
______________________________________________________________________________
Egyéb szervezet esetén székhelye:
______________________________________________________________________________
Képviselıjének neve:
_____________________________________________________________________________
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Nyilvántartásba vételi okirat száma:
_____________________________________________________________________________
Nyilvántartásba vevı szerv megnevezése:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elıkészítıként közremőködı vagy döntéshozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minısülök
döntés-elıkészítınek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!).
Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet
neve,székhelye):________________________________________________________________
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselı vagyok. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész
aláhúzandó): Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselı, országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, polgármester, alpolgármester,
fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat
képviselı-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1)
bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetıje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja.
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!)

Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elıkészítıként közremőködı, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében
nem minısül döntés- elıkészítınek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselı.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha-és nevelıszülı, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll. (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!)
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Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban
áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
___________________________________________________ Közjogi tisztségének megjelölése
(a tisztség beírandó): _____________________________________________________________
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelıszülı, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház
vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert vezetı tisztségviselıje, az
alapítvány kezelı szervének, szervezetének tagja, tisztségviselıje, vagy társadalmi
szervezet ügyintézı, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés
elıkészítıként közremőködı szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre
irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselı, vagy e személyek
közeli hozzátartozója.
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció
beírandó):
______________________________________________________________________________
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye
beírandó):______________________________________________________________________
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyőlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselı, országgyőlési és az európai parlamenti képviselı, polgármester, alpolgármester,
fıpolgármester, fıpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselı, helyi önkormányzat
képviselı-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés
d) pont alá nem tartozó - vezetıje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelıszülı, testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbıl nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
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érintettségemet
megfelelnek.

illetıen.

A nyilatkozatban szereplı adatok a valóságnak mindenben

Kelt: __________________________________
P.H.

___________________________
a képviselı aláírása

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Képviselı-társaimnak köszönöm a gyors és konstruktív
munkát, ezzel a mai képviselı-testületi ülést bezárom.
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K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Somlóvári Józsefné
jegyzıkönyv hitelesítı
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