48/2011
JEGYZİKÖNYV
Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. november 23-án
megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.
Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint
(Pataki Judit, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila távol, jelen van 8 fı képviselı)

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévı vendégeinket, a
képviselı-testület tagjait és a televízió nézıit a 2011. november 23-i rendkívüli
képviselı-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra
Zsuzsanna, Dr. Csutoráné dr Gyıri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné
és Tóth Gábor, tehát a képviselı-testület rendelet- és határozatképes.
Amennyiben a kiosztott napirendi pontokhoz hozzászólás nincs, akkor szavazásra
bocsátom a napirendi pontok elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
napirendi pontot fogadta el:
NAPIRENDI PONTOK
Tárgy
Elıadó
469. Döntés a KMOP-4.5.2-11 számú pályázaton történı indulásról,
új bölcsıde építésérıl
PVB elnöke
470. Bölcsıdei kapacitás-bıvítı pályázattal kapcsolatos vázlattervrıl
való döntés meghozatala
Polgármester
______________________________________________________________________
469. napirendi pont
Tárgy: Döntés a KMOP-4.5.2-11 számú pályázaton történı
indulásról, új bölcsıde építésérıl
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: PVB elnöke

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A képviselı-testület a Pitypang Óvoda melletti üres
területre új bölcsıde építését tervezi. Ezzel kapcsolatosan 2011. szeptember 13-án
született egy elvi döntés, amelyben kifejeztük részvételi szándékunkat a KMOP-4-5.2-11.
számú pályázaton. Az elvi döntés keretében nem döntöttünk a pénzügyi keretrıl, ezért
errıl most kell dönteni.
Tóth Gábor: 2012-2013-ban valósulna meg az új bölcsıde. A Pénzügyi és
Vagyongazdálkodási Bizottság azt javasolja, hogy a 2012. évi költségvetés terhére 20
MFt-ot, a 2013. évi költségvetés terhére 25 MFt-ot biztosítson a képviselı-testület.
Felmerült annak a lehetısége is, hogy a vagyon növekedését eredményezı

beruházásoknál a vagyonértékesítés, mint forrás szóba jöjjön. A 2012. évi költségvetési
koncepció és a 2012. évi költségvetés tervezésekor kell dönteni arról, hogy van-e esetleg
olyan vagyontárgy, amit erre a célra értékesítsen a képviselı-testület.
Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
485/2011. (XI. 23.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezéső
pályázati kiírásra új bölcsıde építésére pályázatot nyújt be. A beruházás összköltsége
195.000.000,- Ft, a pályázaton igényelt összeg: 150.000.000,- Ft. A szükséges
45.000.000,- Ft önrészt a következık szerint biztosítja: 20 MFt-ot a 2012. évi
költségvetés terhére, a maradék 25 MFt-ot a 2013. év költségvetés terhére.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

______________________________________________________________________
470. napirendi pont
Tárgy: Bölcsıdei kapacitás-bıvítı pályázattal kapcsolatos
vázlattervrıl való döntés meghozatala
(írásos anyag mellékelve)

Elıadó: Polgármester

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: A bölcsıde pályázaton való elindulás miatt dönteni
kell a vázlatterv elfogadásáról. A 2011. november 22-i Tervtanácsi ülés elfogadta a
benyújtott vázlattervet. Kérem a határozati javaslat elfogadását.
A jelenlévı 8 fı képviselı 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
486/2011. (XI. 23.) számú önkormányzati határozat:
Budakeszi Város Képviselı-testülete a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő
pályázattal kapcsolatban elfogadja a Tervtanács állásfoglalását melléklet szerinti
tartalommal az új bölcsıde telepítési terveire és vázlatterveire vonatkozóan, valamint
javasolja a terv tovább dolgozását, az engedélyezési terv elkészítését.
Határidı: azonnal

Felelıs: polgármester

2

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília: Köszönöm a képviselı-társaimnak a mai munkát,
ezzel a mai rendkívüli képviselı-testületi ülést bezárom.

K. m. f.

Dr. Csutoráné dr. Gyıri Ottília
polgármester

Garainé dr. Szelenczy Gabriella
jegyzı

Tóth Gábor
jegyzıkönyv-hitelesítı
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