
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága 2019. május 21-én megtartott rendkívüli ülésének 

határozatai: 

 

 

236. előterjesztés 

Döntés a 081/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

55/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata a 081/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra tekintettel, hogy 

Baumgartner Antal 1/2 tulajdoni hányad tulajdonos levelében a Magyar Állam részére is 

felajánlotta térítésmentesen a természetvédelem alatt álló Budakeszi külterület, 081/12 

hrsz.-ú, legelő (71.750 m2) megnevezésű Natura 2000 ingatlant, a felajánlott terület 

országosan kiemelt jellege miatt felkéri Baumgartner Antal tulajdonost, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a Magyar Állam tulajdonba kerülése érdekében. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Baumgartner Antal 

tulajdonost, hogy Budakeszi Város Önkormányzatát a Magyar Állam részére történő 

tulajdonba adás menetéről folyamatosan tájékoztassa. 

 

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

                  2. pont: Baumgartner Antal, tulajdonos 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a tulajdonba adásig folyamatos 

 

 

Zárt 

205. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) pályázatának 

elbírálásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

56/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) pályázatának 

elbírálásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatának ellátására kiírt pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatának ellátásával 2019. augusztus 2. napjától 

1 év határozott időre, 2020. augusztus 1. napjáig Borbély Szilviát bízza meg. Illetményét, 

vezetői pótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 

26.) Korm. rendelet rendelkezései szerint a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje és 

végzettsége alapján állapítja meg. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 2019. 08. 02. 

 

 

Zárt 

215. előterjesztés 

Döntés Ölveczki Sebestyén fellebbezéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata Ölvezcki Sebestyén fellebbezésének elutasításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ölveczki Sebestyén 2092 

Budakeszi, Mezei Mária utca 9/c. szám alatti lakos közösségi együttélés szabályainak 

megsértése miatti ültetési magasság betartására kötelezés ellen benyújtott fellebbezését 

felülvizsgálta. Ölveczki Sebestyén kérelmét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 

elutasítja és az elsőfokú határozatot helybenhagyja. 
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Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

219. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi alapellátás egészségügyi dolgozói részére egyszeri vásárlási 

utalvány juttatásról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

58/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi alapellátás egészségügyi dolgozói részére egyszeri vásárlási 

utalvány juttatásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi Semmelweis nap 

alkalmából a Budakeszi alapellátásban dolgozó háziorvosok, fogorvosok, házi 

gyermekorvosok, gyermekfogorvosok, asszisztensek, valamint a védőnői szolgálat 

dolgozói részére személyenként 10.000 Ft értékben biztosít vásárlási utalványt, melynek 

460.000 Ft fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendeletének 2. melléklet Kiadások 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sora 

terhére biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a vásárlási 

utalványok beszerzésére.   

 

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

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

 

 

206. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Védelmi Centrum 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

59/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi Védelmi Centrum 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Védelmi Centrum 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 Védelmi Centrum vezetőjét. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

218. előterjesztés 

Döntés Mosolyvár Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

60/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata a Mosolyvár Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a 

Mosolyvár Bölcsőde szakmai programját. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

221. előterjesztés 

Döntés a 2019. évi tűzifa biztosításáról a szociálisan rászorulók részére 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

61/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata a 2019. évi tűzifa biztosításáról a szociálisan rászorulók részére 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1.100.000 Ft-ot biztosít 40 m3 

tűzifa vásárlás céljára az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 

számú önkormányzati rendelet mellékletében szereplő, az Ellátottak pénzbeli juttatások 

sorában foglalt kiadások terhére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

összeget pénzeszköz átadási megállapodás keretében átadja a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulásnak, annak érdekében, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálaton keresztül valósítsa meg a tűzifa vásárlás és kiosztás lebonyolítását. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri HÍD Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy a 2. pont szerinti megállapodás alapján gondoskodjon – 

honlapon megjelentett felhívás keretében - a tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról a 2019. 

évben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján 

a szociálisan rászoruló jelentkező személyek részére. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 

alpolgármestert a 2. pontban meghatározott pénzeszköz átadási megállapodás aláírására. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy a szociális tűzifa kiosztásában működjön 

közre. 

 

Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  4. pont: Bakács Bernadett alpolgármester 

                  5. pont: BVV Kft. ügyvezetője 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: 2019. október 31. 

                  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  5. pont: 2019. október 31. 

 

 

201. előterjesztés 

Döntés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2019. (V. 21.) számú Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 

Egészségügyi Bizottsága a közbiztonság növelése, valamint a bűnmegelőzési helyzet 

javítása céljából 3 db új térfigyelő kamera felszerelése és városi térfigyelő rendszerhez 

való integrálása tárgyában készült előterjesztésről nem dönt, az a Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottság hatásköre, ezért felkéri, hogy soron következő ülésén tárgyalja. 
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Felelős:     Czifra Zsuzsanna elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

203. előterjesztés 

Döntés önszerveződő közösségek támogatásáról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

63/2019. (V. 21.) 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. (V. 30.) Kt. 

határozata az önszerveződő közösségek támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a határozat 1. számú mellékletét képező táblázat (megítélt 

támogatás oszlopa) szerinti önszerveződő közösségeket 4.000.000 Ft költségkeret erejéig. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződéseket – jogi 

megfelelőség igazolását követően – mellett aláírja. 

 

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

az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az önszerveződő közösségek képviselőit. 

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. és 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 


