
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága 2019. április 23-án megtartott rendkívüli ülésének 

határozatai: 

 

 

162. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

44/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Rendőrőrs 2018. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokát. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

175. előterjesztés 

Elvi támogatói szándék kifejezése a nemzetiségi önkormányzat iskolafenntartói 

szerepvállalását illetően 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

45/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága felkéri Budakeszi Város Német Önkormányzatát, hogy a 2092 

Budakeszi, Knáb János u. 60. számú ingatlanon oktatási intézmény alapítására, 

működtetésére irányuló szándékait írásban részletezze - a település német nemzetiségi 

általános iskolai osztályai tekintetében – a gazdasági számítások és a program 

vonatkozásában, majd a 2019. májusi Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

ülésére terjessze be. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a döntésről Budakeszi 

Város Német Önkormányzatának Elnökét értesítse. 

 

Felelős:     1. pont: Czifra Zsuzsanna elnök 

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

Zárt 

174. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium intézményvezetői pályázati 

anyagának véleményezéséről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

46/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium intézményvezetői pályázati 

anyagának véleményezése tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Borók Edit 

pályázatát a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium intézményvezető álláshelyének 

betöltésére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a döntésről értesítse az Érdi Tankerületi Központ igazgatóját. 

 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Zárt 

182. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Oktatásügyért díj adományozásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

47/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Oktatásügyért díj adományozásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a 

Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért 

Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 

3/A. §-a alapján a Budakeszi Oktatásügyért díjat a 2019. évben Karskó Ilona részére 

adományozza. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az díjjal járó pénzjutalom 

összegét nettó ……………….. Ft-ban állapítja meg, melynek, valamint a díszdoboz és a 

mappa bruttó 17.000 Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.3. 

Dologi kiadások sora terhére biztosít. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pont szerinti döntésről a díjazottat értesítse. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

kitüntetés átadására. 

 

 

Felelős:     1.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 3 napon belül 

                  4. pont: 2019. június 3. 

 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

48/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Oktatásügyért díj adományozásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a 

Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj és a Budakeszi Egészségügyért 

Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 
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3/A. §-a alapján a Budakeszi Oktatásügyért díjat a 2019. évben Szalóczy Dóra részére 

adományozza. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az díjjal járó pénzjutalom 

összegét nettó ……………….. Ft-ban állapítja meg, melynek, valamint a díszdoboz és a 

mappa bruttó 17.000 Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.3. 

Dologi kiadások sora terhére biztosít. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pont szerinti döntésről a díjazottat értesítse. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

kitüntetés átadására. 

 

 

Felelős:     1.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 3 napon belül 

                  4. pont: 2019. június 3. 

 

 

145. előterjesztés 

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

49/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a Rákóczi Szövetség 

támogatását 100.000.- Forint összegben azzal, hogy Budakeszi testvérvárosa, Beregdéda 

kerüljön támogatásra. Az összeg fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II. 15.) Önkormányzati rendeletének általános tartalék sora. 

 

 

Felelős:     Czifra Zsuzsanna elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

146. előterjesztés 

Döntés a Zsirai László támogatási kérelméről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 
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50/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata Zsirai László támogatási kérelméről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Zsirai László 

Közmagányban című könyvének kiadását. 

 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

147. előterjesztés 

Döntés a V. Majzik Mária által felajánlott triptichon alkotásról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

51/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata V. Majzik Mária által felajánlott triptichon alkotásról" 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi V. Majzik 

Mária felajánlását, azonban úgy dönt, hogy a triptichon alkotás Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal Üléstermében történő elhelyezéséhez nem járul hozzá. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

161. előterjesztés 

Döntés a „Budakeszi Oktatásért” 2019/2020. tanévre szóló pályázatának kiírásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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52/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 1. számú melléklet szerint 

„Budakeszi Oktatásáért” tárgyban pályázat kiírását a pedagógusok részére, az alábbi 

módosítással: 

- a pályázati kiírás 3.) pontja törlésre kerül, 

- a 4.) pont második bekezdése módosul „- a tanulmányi idő alatt az I. félévben havonta 

egy nyílt óra és egy nyílt nap tartását, a II. félévben, a félév vége felé 1 szakmai nap tartását 

(melyben bemutatja az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant, az ezzel 

kapcsolatos tapasztalatait, és a felhasznált anyagokat) a szakmai zsűri, az önkormányzat, 

és a szülői szervezetek delegáltjainak, tanár kollégáinak” szövegről, „- a tanulmányi idő 

alatt havonta egy nyílt óra tartását, a II. félévben, a félév vége felé 1 szakmai nap tartását 

(melyben bemutatja az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant, az ezzel 

kapcsolatos tapasztalatait, és a felhasznált anyagokat) a szakmai zsűri, az önkormányzat, 

és a szülői szervezetek delegáltjainak, tanár kollégáinak” szövegre, 

- a 10.) pont kiegészül egy új bekezdéssel „A pályázatok elbírálásánál a szakértők 

tanórákat is látogathatnak 2019. szeptember 5-20. között” 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2. számú melléklet szerint 

„Budakeszi Oktatásáért” tárgyban a tanulók részére pályázat kiírását. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat lebonyolítását 

a Budakeszi Gyermekeiért Alapítvány végezze el, mely feladat ellátására bruttó 

1.588.000.- Ft keretösszeget biztosít a Budakeszi Gyermekeiért Alapítvány részére, az 

összeg fedezete az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 

rendelet 11. sz. melléklet általános tartalék sora. 

 

 

Felelős:    Czifra Zsuzsanna elnök 

Határidő: a soron következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

164. előterjesztés 

Döntés a budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának támogatásáról a XII. Kerületi 

Hegyvidék Gyermek-és Ifjúsági Táborban 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

53/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata a budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának támogatásáról a XII. 

Kerületi Hegyvidék Gyermek- és Ifjúsági Táborban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 

megállapodást köt a budakeszi gyermekek nyári táboroztatása céljából a Hegyvidék 

Szabadidősport Nonprofit Kft-vel (1122 Budapest, Városmajor u. 29.). A gyermekek 

felügyeletét ellátó pedagógusok bérét, a pedagógusok utazási költségét, a Budakesziről a 

tábor helyszínére utaztatás költségét, valamint a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft 

által írásba foglalt járulékos költségek egy részét Budakeszi Önkormányzata fedezi. 

Ezekre összesen járulékkal együtt bruttó 2.060.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú 

melléklet 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a melléklet szerinti együttműködési megállapodást a jogi 

megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyári táboroztatás során a gyermekek felügyeletét ellátó 

pedagógusokkal a megbízási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

kérjen be legalább három árajánlatot gyermekszállítás tárgyában a nyári napközis tábor 

idejére. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gyermekek táborba szállításáról szóló vállalkozási szerződést a 

legkedvezőbb árat adó ajánlattevővel a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2.-3. pont: 2019. május 31. 

                  4. pont: a döntést követő 5 napon belül 

                  5. pont: 2019. május 31. 

 

 

169. előterjesztés 

Budakeszi Város Jegyzőjének gyámhatósági feladat- és hatáskörébe tartozó 2018. évi 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatairól szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2019. (IV. 23.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019. (IV. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város Jegyzőjének gyámhatósági feladat- és hatáskörébe 

tartozó 2018. évi gyermekvédelmi és gyámügyi feladatairól szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a települési 

önkormányzat jegyzőjének 2018. évi gyámhatósági feladat- és hatáskörébe tartozó 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatainak ellátásáról szóló beszámolóját a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri dr. Szelenczy Gabriella 

jegyzőt, hogy a beszámolót küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosztály Szociális Osztálya részére. 

 

 

Felelős:     1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 


