45/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én
megtartott nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Pataki Judit igazoltan távol, jelen van 10 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 27-i képviselı-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi
László, Czifra Zsuzsanna, Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Lajos,
Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila. 10 fı képviselı
jelen van, tehát a képviselı-testület rendelet- és határozatképes. A napirendi pontok
megtárgyalása elıtt közérdekő információk ismertetésére kerül sor.
Ohr Alajos: November 2-án (szerdán) két jelentıs eseményre kerül sor városunkban:
délelıtt 10 órakor kerül átadásra a felújított Városháza épülete, az ünnepélyes megnyitót
követıen egész napos programok vannak a Városházán, többek között performance-t tart
a Mezei Mária Mővészeti Iskola a Városháza elıtti udvaron, a város pincéjében
nemezelés lesz, a gyerekek elkészíthetik Budakeszi címerét. A képviselı-testület tagjai
nyílt napot tartanak 13 és 14 óra között, 15 óráig pedig minden lakónak lehetısége lesz
arra, hogy megtekintse az új épületet mindenki, továbbá különbözı kiállítások is lesznek.
A másik fontos esemény ugyanezen a napon 18. 30-kor kezdıdik a felújított I.
Világháborús emlékmő felavatása a honvédelmi miniszter jelenlétében, ahová szintén
szeretettel várjuk Budakeszi lakosait. Az ünnepség ideje alatt az emlékmő közvetlen
környezetében teljes útlezárás lesz, mely nem érinti a közforgalmú autóbuszokat. A 22-es
járat és a volánbuszok továbbra is menetrend szerint fognak közlekedni, a személy és
teherautó forgalom el lesz terelve. Arra kérjük Budakeszi lakosait, hogy amennyiben ez
lehetséges, autóval ne közlekedjenek ezen a környéken, a forgalmat irányító rendırök
erre mindenkit kötelezni fognak. Az Erdı utca alsó szakaszának lakóit arra kérjük, hogy
autóikkal más helyre parkoljanak, ezzel segítve a forgalom elterelését, mely egyébként
Budaörs irányából a Fı utca-Erdı utca-Kossuth utca-Fı utca, Budapest irányából pedig a
Fı utca-Erkel utca-Márity utca-Temetı utca-Fı utca útszakasz lesz.
Somlóvári Józsefné: Egy bejelentést szeretnék tenni: 2011. november 5-én (szombaton)
az Erkel Ferenc Mővelıdési Központban Budakeszi közbiztonságáért egy jótékonysági
bál kerül megrendezésre. A belépı 4.000 Ft-ba kerül, jegyek az Erkel Ferenc Mővelıdési
Központban kaphatók, mősor, zene és tombola várja az érdeklıdıket.
Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Három napirendi pont került a mai napon
elıterjesztésre. Ha ezekkel kapcsolatosan nincsen módosító javaslat, szavazásra
bocsátom a napirendi pontok elfogadását.

A jelenlévı 10 fı képviselı 10mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendi pontokat elfogadta:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
444. Bölcsıdei kapacitás-bıvítı pályázat dokumentációjának
elkészítésére beérkezett ajánlatok lekérése
445. Bölcsıdei kapacitás-bıvítı pályázathoz kapcsolódó
építési engedélyezési és kiviteli tervek elıkészítésére
beérkezett ajánlatok értékelése
446. A BVV Kft. Felügyelı Bizottsági tagságáról való
lemondás, új tag megválasztása

Elıadó
PVB elnöke
PVB elnöke

Polgármester

_______________________________________________________________________
444. napirendi pont
Tárgy: Bölcsıdei kapacitás-bıvítı pályázat
dokumentációjának elkészítésére beérkezett
ajánlatok lekérése

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Budakeszi Város Önkormányzata új bölcsıde
építésére szeretne pályázni. A 2011. október 24-én tartott egyeztetésen a Képviselıtestület jelenlévı tagjai az EuroRaptor Kft-t találták a legalkalmasabbnak a pályázati
dokumentáció elkészítésére. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
460/2011. (IX. 27.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

3.
4.

Budakeszi Város Képviselı-testülete hatályon kívül helyezi a 454/2011. (X. 18.)
számú önkormányzati határozatot.
Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja a EuroRaptor Kft. ajánlatát a
KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat dokumentációjának
elkészítésére, és megbízza a BVV Kft-t és ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a
szerzıdés elıkészítésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat
alapján kidolgozott szerzıdés megkötésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a szerzıdés fedezetét, bruttó 1 250.000 Ft-ot
az általános tartalék keret terhére biztosítja.

Határidı: 1-4. pontra: azonnal

Felelıs: 1-4. pontra: polgármester

_______________________________________________________________________
445. napirendi pont
Tárgy: Bölcsıdei kapacitás-bıvítı pályázathoz
kapcsolódó építési engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítésére beérkezett ajánlatok értékelése

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: 2011. október 24-én ezzel kapcsolatban is
egyeztettünk, a beérkezett 22 ajánlatot részletesen megvizsgálta a Képviselı-testület.
Ennek eredményeként egyhangúan Vadász Bence által benyújtott tervezıi ajánlatot
tartotta a legalkalmasabbnak.
Bánhidi László: az önkormányzat ügyvédje véleményezte a szerzıdés-tervezetet, tehát
kérjük az ı véleménye alapján a szerzıdést aláírásra elıkészíteni. Felkérjük továbbá
Garainé dr. Szelenczy Gabriellát a szerzıdésnek az alább felsorolt pontokkal való
kiegészítésére:
- a szerzıi jog engedélyezési tervvel egyidıben történı kötelezı átruházásának
elvállalása jelképes 5,- Ft értékben;
- tervezési hibákbıl adódó többletköltségek fedezetének közvetlen biztosítása a
tervezıi felelısség biztosítás terhére;
- tervellenır bevonása az engedélyezési tervek elfogadásához;
- az engedélyezési és a kiviteli tervekkel kapcsolatban semmilyen egyéb költség
nem merülhet fel; a tervezı kötelezettséget vállal, hogy az ajánlatában szereplı
összegért elvállalja a kiviteli tervek elkészítését is;
- az épület bekerülési költsége maximum 150M Ft +ÁFA lehet. A terveket a
pályázati kiírás szerint kell elkészíteni;
- az építési engedély kiadásáig az engedélyezési terv díjából 20%-ot az
önkormányzat visszatart;
- a tervezı felvállalja, hogy a tervtanácsi és a közbeszerzési elıkészítı bizottság
ülésein részt vesz;
- a szerzıdés mellékletét képezi a korábban egyeztetett tervezési program.

Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását
A jelenlévı 10 fı képviselı 10mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
461/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
1.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja Vadász Bence ajánlatát a KMOP4.5.2-11 számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások
infrastrukturális fejlesztése” címő pályázathoz kapcsolódó új bölcsıde építési
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére az alábbiak figyelembe vételével:

−

2.
3.

a szerzıi jog engedélyezési tervvel egyidıben történı kötelezı átruházásának
elvállalása jelképes 5,- Ft értékben;
− tervezési hibákból adódó többletköltségek fedezetének közvetlen biztosítása a
tervezıi felelısség biztosítás terhére;
− tervellenır bevonása az engedélyezési tervek elfogadásához;
− az engedélyezési és a kiviteli tervekkel kapcsolatban semmilyen egyéb költség
nem merülhet fel;
− a tervezı kötelezettséget vállal, hogy az ajánlatában szereplı összegért
elvállalja a kiviteli tervek elkészítését is;
− az épület bekerülési költsége maximum 150 MFt + ÁFA lehet. A terveket a
pályázati kiírás szerint kell elkészíteni;
− az építési engedély kiadásáig az engedélyezési terv díjából 20 %-ot az
önkormányzat visszatart;
− a tervezı felvállalja, hogy a tervtanácsi és a közbeszerzési elıkészítı és bíráló
bizottság ülésein részt vesz;
− a szerzıdés mellékletét képezi a korábban egyeztetett tervezési program.
A Képviselı-testület megbízza a BVV Kft-t és ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a
szerzıdés elıkészítésére
Budakeszi Város Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat
alapján kidolgozott szerzıdés megkötésére.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a szerzıdés fedezetét az engedélyezési
tervdokumentációkra 1.500.000,- Ft+ÁFA, a kiviteli tervdokumentációkra
2.100.000,- Ft+ÁFA összegben állapítja meg, amelyet az általános tartalék keret
terhére biztosít.

Határidı: 1-3. pontra: azonnal

Felelıs: 1-3. pontra: polgármester

_______________________________________________________________________
446. napirendi pont
Tárgy: A BVV Kft. és a Keszivíz Kft. Felügyelı
Bizottsági tagságáról való lemondás,
új tag megválasztása

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a lemondás elfogadására
vonatkozó határozati javaslatot
A jelenlévı 10 fı képviselı 10mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

462/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja dr. Somogyi Farkas József BVV
Kft. Felügyelı Bizottsági tagságról való lemondását.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a BVV Kft. Felügyelı Bizottságába Tóth
Gábort választja meg.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

Dr. Csutoráné Dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom az új tag megválasztására
vonatkozó határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 10 fı képviselı 10mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
463/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat:
1.
2.

Budakeszi Város Képviselı-testülete elfogadja Tóth Gábor Keszivíz Kft. Felügyelı
Bizottsági tagságról való lemondását.
Budakeszi Város Képviselı-testülete a Keszivíz Kft. Felügyelı Bizottságába Ohr
Alajost választja meg.

Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

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

K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı

