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A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
1/zárt/2010. (I. 6.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Basa Péter Ybl-díjas budakeszi építészt a 
29/1997. (X.15.) rendelet szerint saját halottjának tekinti. A 488.000 Ft temetési és koszorú 
költségre fedezetet biztosít a 2010. évi költségvetés terhére. A sírhely rendelkezési jogáról az 
önkormányzat lemond a család javára. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kegyeleti 
feladatok ellátásáról. 
 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
2/2010. (I. 6.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő képviselő-testületi ülés 
időpontja: 2010. január 18. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
3/2010. (I. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 345/2009. (X. 13.), a 334/2009. (IX. 15.), a 
293/2009.(VII. 28.), a 270/2009.(VII. 14.), a 199/2009.(VI. 2.) és az 57/2009. (II. 10.) sz. 
önkormányzati határozatokkal módosított 7/2009. (I. 21.) számú önkormányzati határozatot 
jóváhagyó polgármester szabadság ütemtervét az alábbiak szerint módosítja: 
Új szövegrésszel egészül ki:”2009. október 7. 1 nap, és 2009. november 2. 1 nap”. 
 
„A 2009. december 28-31-ig” szövegrész hatályát veszíti, valamint az alábbi új szövegrésszel 
egészül ki „2009. december 28-tól 30-ig 3 nap”. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2010. (I. 18.) számú önkormányzati határozat:1,2,3 4 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 342/z/2009. (X. 1.) számú 
önkormányzati határozatban foglalt Nagyszénászugi Víziközmű és Csatornázási Társulattal 
                                           
1 342/z/2009. (X. 1.) 
2 349/z/2009. (X. 13.) 
3 25/2010. (I. 26.) 
4 96/2010. (III. 9.) 
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kapcsolatos végrehajtási határidőt 2010. január 30-ig meghosszabbítja. Jelen határozat 
mellékletét képező 167-3/2010. iktatószámú levél, írásos véleményeztetését kéri a dr. Pesta 
János Ügyvédi Irodától. 
 
Határidő: 2010. január 30.      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 16 fő képviselő 13 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta (dr. 
Csomor Rita Mária és Hegedűsné Kovács Enikő jelen volt, készülékét kikapcsolta, nem 
szavazott): 
 
 
5/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete - figyelemmel a bűnmegelőzés és a bűnüldözés 

szempontjaira, valamint a lakosság biztonságérzete fokozásának igényére - úgy határoz, 
hogy elviekben támogatja Budakeszi Város területén megvalósuló térfigyelő rendszer 
kiépítését.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt rendszer kiépítéséhez felkéri 
a Polgármestert, hogy 
- A rendőrség illetékes vezetőivel együttműködve dolgozza ki a rendszer 

alapkoncepcióját; 
- Kérjen fel szakértőt a rendszer technikai részletei és megvalósításának várható költségei 

kimunkálása érdekében; 
- Derítse fel az ügyhöz igénybe vehető pályázati lehetőségeket, és készítse elő a 

pályázatokat; 
- Működjön együtt az ügyben érintett társadalmi szervezetekkel a lakossági támogatás 

megteremtése érdekében; 
- A szükséges hatósági egyeztetéseket folytassa le. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt 
feladatok végrehajtását követően készítsen előterjesztést, amely határozatra alkalmas 
formában tartalmazza a térfigyelő rendszerrel kapcsolatos szükséges döntéseket.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Budakeszi Város 
területén kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer megvalósítási és üzemeltetési költségei 
fedezetére keresi és felméri a lehetőséget. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a térfigyelő rendszer kiépítésével kapcsolatos 
szakértői vélemény költségeinek viselése tárgyában felkéri Budakeszi Város összes 
önkormányzati képviselőjét, hogy a képviselői tiszteletdíjából nettó 10.000,- Ft-ot ajánljon 
fel. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal     Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi és támogatja Forgács Péter r. 
törzsőrmester budakeszi körzeti megbízotti kinevezését. 
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Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 17 fő képviselő 9 mellette, 8 tartózkodással úgy döntött, hogy a nyilvános pályázati 
kiírásra kerüljön sor. 
 
A jelenlévő 17 fő képviselő 13 mellette, 3 ellene, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a pályázati 
kiírás határideje 2010. május 3.; a pályázat beadásának határideje: 2010. június 3.; a 
pályázat elbírálásának határideje: 2010. júniusi rendes testületi ülés legyen, valamint az 
érvényes és eredményes pályázat lebonyolításáig Szentpály-Juhász Miklós mandátuma 
meghosszabbításra kerüljön. 
 
A jelenlévő 17 fő képviselő 14 mellette, 3 tartózkodással úgy döntött, hogy új pályázat a 
korábbi eredeti feltételekkel kerüljön kiírásra. 
 
A jelenlévő 17 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a Budakeszi Hírmondó 
főszerkesztői pályázatát – a pályázati kiírásban szerepeltetett, azonban a pályázatból hiányzó 
referenciák, valamint a nem folyóiratra vonatkozó, beadott pénzügyi tervet figyelembe véve 
– érvénytelennek nyilvánítja. 
 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
7/zárt/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó főszerkesztői pályázatát – a 

pályázati kiírásban szerepeltetett, azonban a pályázatból hiányzó referenciák, valamint a 
nem folyóiratra vonatkozó, beadott pénzügyi tervet figyelembe véve – érvénytelennek 
nyilvánítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új, nyilvános pályázatot ír ki a 
Budakeszi Hírmondó főszerkesztői álláshelyére a korábbi eredeti feltételekkel az alábbi 
határidő módosításokkal: 

− a pályázat kiírásának határideje: 2010. május 3.  
− a pályázat beadásának határideje: 2010. június 3. 
− a pályázat elbírálásának határideje: 2010. júniusi rendes testületi ülés. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Szentpály-
Juhász Miklós főszerkesztő cégével hosszabbítsa meg a megbízási szerződést a pályázat 
érvényes és eredményes elbírálásáig. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal    Felelős: 1-3. pontra: polgármester 

2. pontra: 2010. május 3. 
 
 
8/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. Felügyelő bizottsági tagságából 2010. január 
26-i dátummal visszahívja az alábbi tagot: 
- Dr. Csomor Rita Mária 
- Dr. Monostori Ernő 
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- Müller Károly 
- Somlóvári Józsefné  
- Dr. Somogyi Farkas József 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester  
 
 
A jelenlévő 16 fő képviselő 13 mellette, 1 ellene, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta 
(Nagy Ferencné jelen volt, készülékét kikapcsolta, nem szavazott): 
 
 
9/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. Felügyelő bizottsági tagságából 2010. 
január 26-i dátummal visszahívja az alábbi tagokat:  
- Menczinger Tibor 
- Sándor Zoltán. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 13 mellette, 2 tartózkodással Serény József Vincét a Keszivíz Kft 
Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal dr. Monostori Ernőt a Keszivíz Kft 
Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette, 3 tartózkodással Ohr Alajost a Keszivíz Kft Felügyelő 
Bizottságába választotta. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
10/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1,2 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft Felügyelő Bizottságába az alábbi 
személyeket választja: 
Serény József   2092 Budakeszi, Kerekmező u. 15. 
dr. Monostori Ernő  2071 Páty, Fazekas M. u. 76. 
Ohr Alajos  2092 Budakeszi, Rózsa köz 4. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
11/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 öf.: 68/2010. (II. 23.) 
2 Hatályon kívül helyezte a 414/zárt/2010. (XI. 16.) sz. határozat 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Kft Felügyelő bizottsági tagságának 2010. január 
26-i dátummal dr. Monostori Ernő és Serény József Vince lemondását a Képviselő-testület 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 13 mellette, 2 tartózkodással Móczár Gábort a BSzM Nonprofit 
Kft Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene 9 tartózkodással dr. Csomor Rita Máriát a 
BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába nem választotta meg. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette, 3 tartózkodással Sándor Zoltánt a BSzM Nonprofit 
Kft Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene, 8 tartózkodással Somlóvári Józsefnét a BSzM 
Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába nem választotta meg. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette, 3 tartózkodással dr. Somogyi Farkas Józsefet a BSzM 
Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
12/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába az alábbi 
személyeket választja: 
Móczár Gábor   2092 Budakeszi, Makkosi út 49. 
Sándor Zoltán   2092 Budakeszi, Napsugár u. 2. 
dr. Somogyi Farkas József 2092 Budakeszi, Fűzfa u. 6. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette, 2 ellene, 1 tartózkodással Móczár Gábort a BVV Kft 
Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 5 mellette, 10 tartózkodással dr. Csomor Rita Máriát a BVV Kft 
Felügyelő Bizottságába nem választotta meg. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 11 mellette, 2 mellette, 2 tartózkodással Sándor Zoltánt a BVV Kft 
Felügyelő Bizottságába választotta. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 8 mellette, 7 tartózkodással Somlóvári Józsefnét a BVV Kft 
Felügyelő Bizottságába nem választotta meg. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 11 mellette, 2 ellene, 2 tartózkodással dr. Somogyi Farkas Józsefet 
a BVV Kft Felügyelő Bizottságába választotta. 
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A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
13/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft Felügyelő Bizottságába az alábbi személyeket 
választja: 
Móczár Gábor   2092 Budakeszi, Makkosi út 49. 
Sándor Zoltán   2092 Budakeszi, Napsugár u. 2. 
dr. Somogyi Farkas József 2092 Budakeszi, Fűzfa u. 6. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette, 1 ellene, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
14/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi város Képviselő-testület a 369/z/2006. (XII. 12.) számú (Keszivíz Kft FB tagjai), a 
290/z/2008. (XI. 13.) számú (BSZM Kft FB tagjai) és a 215/z/2009. (VI. 18.) számú (BVV Kft 
FB tagjai) önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 egyhangú szavazattal egyetértett a határozati javaslat 1. 
pontjával (Szabó Ákos Péter jelen volt, készülékét kikapcsolta, nem szavazott). 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 12 mellette, 2 tartózkodással egyetértett a határozati javaslat 2. 
pontjával azzal hogy egészüljön ki „dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármestert, Ohr 
Alajos képviselőt és Szabó Ákos Péter alpolgármestert, valamint Petró Tibor alezredest, a 
katasztrófavédelem képviselőjét” szövegrésszel. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 10.§-ában szabályozott Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság 
létrehozásával. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt bizottság létrehozása 
érdekében felkéri dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármestert, Ohr Alajos képviselőt 
és Szabó Ákos Péter alpolgármestert, valamint Petró Tibor alezredest, a 
katasztrófavédelem képviselőjét, hogy kezdeményezzenek tárgyalásokat a Budakeszi 
Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal a csatlakozás kérdésében, 
és az önkormányzatok válaszadása után kerüljenek megkeresésre a Budaörsi 
Rendőrkapitányság vezetője, valamint a közbiztonsággal foglalkozó helyi társadalmi 
szervezetek. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  Felelős: 1. pontra: polgármester 

   2. pontra: dr. Csutoráné dr. Győri Ottília 
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       Ohr Alajos  
       Szabó Ákos Péter  
      Petró Tibor  
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy engedélyezi a nem 
ösztöndíjasként, határozott időre szóló munkaszerződéssel dolgozó művelődési szakember 
megbízási szerződésének meghosszabbítását, annak Január havi lejártát követően 5 hónapra. 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a 2010. évi 
költségvetéskor tárgyalja az Erkel Ferenc Művelődési Központ létszámbővítését. 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy Hivatal vizsgálja meg 
az intézményeknél az ösztöndíjas foglakozatás lehetőségét. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
16/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete engedélyezi a nem ösztöndíjasként, határozott időre 

szóló munkaszerződéssel dolgozó művelődési szakember megbízási szerződésének 
meghosszabbítását, annak Január havi lejártát követően 5 hónapra. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetéskor tárgyalja az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ létszámbővítését. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy vizsgálja meg az 
intézményeknél az ösztöndíjas foglakozatás lehetőségét. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal    Felelős: 1-2.pontra: polgármester 
 2. pontra: 2010. évi költségvetés  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy biztosítja a mellékelt 
programban feltüntetett NKA pályázati önrészt képezendő 332.000,-Ft-ot az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ részére, az intézmény a saját költségvetése terhére.  
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy a 2010. évi 
költségvetéskor tárgyal az egész évben tartó Erkel emlékév pályázatokon nyert összegeken 
felüli költségeiről 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy biztosítja a mellékelt programban 

feltüntetett NKA pályázati önrészt képezendő 332.000,- Ft-ot az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ részére, az intézmény a saját költségvetése terhére. 

                                           
1 öf. 153/2010. (IV. 27.) 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2010. évi költségvetéskor 
tárgyal az egész évben tartó Erkel emlékév pályázatokon nyert összegeken felüli 
költségeiről. 

 
Határidő: 1. pontra:azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
       2. pontra: 2010 évi költségvetés 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja Budakeszi Város Önkormányzat 2010. 

évi Közfoglalkoztatási tervét. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az Önkormányzat 

határozatát és a Közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar 
Államkincstárnak valamint az állami foglalkoztatási szervnek.  

 
Határidő: 1-2. pontra: 2010. február 15.        Felelős: 1. pontra: polgármester 

2. pontra: jegyző 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város 
Német Önkormányzata közötti, 422/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozattal 
elfogadott Együttműködési Megállapodást a melléklet szerinti tartalommal, az 1/2010. (I. 15.) 
számú német önkormányzati határozat és a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján 
kiegészítve, illetve módosítva utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú 
módosító okiratát 2010. március 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2010. március 1.           Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 9 mellette, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

                                           
1 422/2010. (I. 26.) 
1 öf: 150/2010. (IV. 27.) 
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21/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő testülete visszavonja a 87/2009.(III. 10) számú 

önkormányzati határozatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő testülete úgy határoz, hogy felkéri a Polgármestert: legkésőbb 

2010. január 31-ig kezdeményezzen tárgyalást dr. Bálint Éva ügyvéd Asszonnyal az 
egyezségkötés tárgyában. 

3. Budakeszi Város Képviselő testülete a kifizetés fedezetét a 2010. évi költségvetésében 
tervezi. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal     Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
22/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város képviselő testülete hatályon kívül helyezi a 215/zárt/2009. (VI. 18.) 

számú (BVV Kft FB létrehozása és díjazása) önkormányzati határozat 2. pontjából a 
felügyelő bizottság tagjainak költségtérítésére vonatkozó részt.1 

2. Budakeszi Város képviselő testülete hatályon kívül helyezi a 119/2009. (IV. 21.) számú 
(BSzM Nonprofit Kft FB díjazása) önkormányzati határozat 2. pontjából a felügyelő 
bizottság tagjainak költségtérítésére vonatkozó részt.2 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő testülete hatályon kívül helyezi a 320/2006.(X. 16.) számú 

(Tagai István polgármester illetménye és költségátalánya) önkormányzati határozatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő testülete hatályon kívül helyezi a 354/2006.(XII. 12.) számú 

(Hegedűsné Kovács Enikő alpolgármester és Szabó Ákos Péter alpolgármester illetménye 
és költségátalánya) önkormányzati határozatát. 

3. Budakeszi Város Képviselő testülete hatályon kívül helyezi az 5/2008.(I. 29.) számú 
(Tagai István polgármester, valamint Hegedűsné Kovács Enikő alpolgármester és Szabó 
Ákos Péter alpolgármester illetménye és költségátalánya) határozat 1. és 2. pontjából 
Tagai István , Kovács Enikő és Szabó Ákos Péter költségátalányára vonatkozó részt. 

4. Budakeszi Város Képviselő testülete hatályon kívül helyezi a 203/a/zárt/2008. (VII.24.) 
számú (dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármester illetménye és költségátalánya) 
határozat 2. pontjából dr. Csutoráné dr. Győri Ottítlia költségátalányára vonatkozó részt 

 
                                           
1 87/2009. (III. 10.) 
1 hatályon kívül helyezte a 142/2010. (IV. 27.) számú határozat 2. pontja 
2 hatályon kívül helyezte a 147/2010. (IV. 27.) számú határozat 2. pontja 
1 öf.: 320/2006. (X. 16., 354/2006. (XII. 12.), 5/2008. (I. 29.), 203/a/z/2008. (VII. 24.) 
2 öf. 121/2010. (III. 23.) 
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Határidő: 1-4. pontra: azonnal    Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ivóvíz díját 2010. évben nem kívánja 
megemelni a Fővárosi Vízművek Zrt. által javasolt 1,6%-al és nem fogadja el a 9/a számú (az 
önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 
54/2005. (XII. 22.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet) előterjesztést. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 2 3 4 5 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 342/zárt/2009 és a 3/2010 számú határozatai 

végrehajtása érdekében 2010. február 4-én 16 órakor rendkívüli ülést tart a 
Nagyszénászugi Víziközmű Társulat ügyében. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendkívüli ülésre készítsen 
előterjesztést a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal összefüggésben született 
önkormányzati- és bizottsági határozatok végrehajtásáról, továbbá adjon írásos 
tájékoztatást az ülésig történt legfrissebb eseményekről. 

3. A rendkívüli ülésre az Önkormányzat által a tárgyban jogi képviselettel megbízott dr. 
Pesta János Ügyvédi Iroda is kerüljön meghívásra. 

 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gaál Judit Ilona 2092 Budakeszi, Akácfa u. 6/A. sz. alatti 
lakos részére kiutalt Budakeszi, Fő u. 100. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 
határozott időre szóló használati szerződését 2010. január 1- 2010. április 30-ig 
meghosszabbítja, tekintettel a bérlő szociális körülményeire, azzal, hogy az Önkormányzat felé 
2010.01.01.-én fennálló 132.000 Ft lakbér és  1.785  Ft közüzemi díj tartozást 2010. február 
28-ig köteles rendezni.  

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 39/2010. (II. 9.) számú határozat 
1 342/z/2009. (X. 1.) 
2 349/z/2009. (X. 13.) 
3 4/2010. (I. 18.) 
4 96/2010. (III. 9.) 
5 32/2010. (II. 4.) 
1 öf.: 162/2010. (IV. 27.) 
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Ha a bérlő a lakbérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles 
a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő 
a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban 
felmondással élhet.  
 
Határidő: 2010. február 20.               Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2010. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy keresi a lehetőséget a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság kérésének kielégítésére, mely a Budakeszi Rendőrőrs épületének 
teljes átengedésére irányul. Az ott működő Okmányiroda és Gyámhivatal elhelyezésének 
megoldására felkéri az illetékes szakbizottságokat a Polgármesteri Hivatal és a BVV Kft. 
bevonásával. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a rendőrség épületének felszabadításával 
lehetőséget ad a Budakeszi Rendőrőrs rendőrkapitánysággá történő későbbi fejlesztésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy 
küldje meg szakmai indokait az őrsparancsnokság elhelyezésével kapcsolatban. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal alábbi határozatot hozta: 
 
28/2010. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy keresse meg a környező 
településeket a Budakeszi Rendőrs elhelyezésének ügyében, és kérje anyagi hozzájárulásukat a 
költségekhez. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 igen szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
29/2010. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Pesta János Ügyvédi Irodát, hogy a 
polgármester úr által részére rendelkezésre bocsájtott, az OTP-LTP ügyekkel kapcsolatos iratok 
ismertében készítsen a képviselő-testület számára előterjesztést 2010. február 12-ig a 
Nagyszénászugi Víziközmű és Csatornázási Társulattal kapcsolatos kármentesítésre 
vonatkozóan. 
 
Határidő: 2010. február 12.  Felelős: polgármester 
                dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
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A jelenlévő 15 fő képviselő 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2010. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri dr. Pesta János Ügyvédi Irodát, hogy 
2010. február 12-ig a Nagyszénászugi Víziközmű és Csatornázási Társulattal kapcsolatos 
kármentesítésre vonatkozóan véleményezze a 32. számú (Beszámoló az OTP Nyrt-vel 2010. 
január 20-án folytatott megbeszéléséről) előterjesztést és a vélemény elkészültéig elhalasztja az 
OTP Nyrt-nek történő utalást. 
 
Határidő: 2010. február 12.  Felelős: polgármester 
                dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 14 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2010. (II. 4.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza dr. Pesta János Ügyvédi Irodát azzal, hogy 
kezdeményezzen tárgyalást a Nagyszénászugi Víziközmű és Csatornázási Társulattal 
kapcsolatban az OTP LTP-vel arról, hogy a kárenyhítést követően mennyi az az összeg, amit 
be kell fizetni, és mi a fizetési határidő utolsó napja.  
 
Határidő: 2010. február 12.  Felelős: polgármester 
                dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
32/2010. (II. 4.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 33. számú (Írásbeli tájékoztató a 
Nagyszénászugi Víziközmű és Csatornázási társulattal összefüggésben született 
önkormányzati- és bizottsági határozatok végrehajtásáról, továbbá az ülésig történt legfrissebb 
eseményekről [25/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat alapján]) napirendi pont 
tárgyalását elhalasztja addig, amíg dr. Pesta János Ügyvédi Iroda állásfoglalása nem kerül 
előterjesztésre a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozat az alábbi ponttal 
egészül ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Szegénység és Társadalmi Kirekesztés 
Elleni Küzdelem Európai Éve” programsorozaton való részvételt pénzügyi kötelezettség 
nélkül támogatja és az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 25/2010. (I. 26.)  
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete csatlakozási szándékát fejezi ki a „Szegénység és 
Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Éve” programsorozathoz. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni 
Küzdelem Európai Éve” programsorozaton való részvételt pénzügyi kötelezettség nélkül 
támogatja. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 11 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
34/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 28/2008. (II. 14.) és 

244/2008. (X. 14.) határozatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az R-HÁZ Kft-

vel a mellékelt településrendezési szerződést megkösse. 
 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 11 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy felkéri 
Budakeszi Város Német Önkormányzatát arra, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy 
a karbantartói tevékenységre vállalkozóval kössön szerződést. 

 
A jelenlévő 15 képviselő egyhangú szavazattal egyetértett azzal, hogy felkéri Budakeszi Város 
Német Önkormányzatát arra, hogy az által fenntartott Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 
dolgozói létszáma feltöltése érdekében - azonnali hatállyal - intézkedjen közcélú 
foglalkoztatás keretében, valamint azzal, hogy a beiratkozott létszám ismeretében az álláshely 
bővítésére visszatér a működés biztosítása érdekében. 
 
A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Német Önkormányzatát 

arra, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a karbantartói tevékenységre 
vállalkozóval kössön szerződést. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Német Önkormányzatát 
arra, hogy közcélú foglalkoztatás keretében az által fenntartott Tarkabarka-Kunterbunt 
Óvoda dolgozói létszáma feltöltése érdekében - azonnali hatállyal – intézkedjen. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beiratkozott létszám ismeretében 
a működés biztosítása érdekében az álláshely bővítésére visszatér. 

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: BVNÖ elnöke 
3. pontra: 2010. szeptemberi rendes ülés 3. pontra: polgármester 

                                           
1 öf.: 28/2008. (II. 14.), 244/2008. (X. 14.) 
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A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pitypang Óvoda és a Szivárvány Óvoda 
vezetőjét, hogy közcélú foglalkoztatás keretében kezdjék meg a hiányzó dolgozói létszámuk 
feltöltését. 

 

Határidő: azonnal Felelős: Pitypang Óvoda vezetője 
Szivárvány Óvoda vezetője 

 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 2010. május 
1-jétől 2010. augusztus 31-ig - a jelenlegi 99 fő felvett gyermekekhez képest - 20 fő 
gyermeklétszámmal történő bővítéséhez, melyhez szükséges 828.000,- Ft többletköltségének 
fedezetét a 2010. évi költségvetéséből biztosítja. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az alább felsorolt – a 2010. évi költségvetési rendeletet 
megalapozó – önkormányzati rendeleteken jelenleg nem kíván változtatni: 

– Egységes szerkezet a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. 
(VI. 16.), 23/2008. (VI. 17.), 8/2007. (IV. 17.), 16/2006. (V. 10.), 23/2005. (VI. 9.) ÖR 
sz. rendelettel módosított 47/2004. (VIII. 30.) sz. rendelete az önkormányzati fenntartású 
közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokról fizetendő térítési díjak és 
tandíjak megállapításáról; 

– Egységes szerkezet a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2007. 
(VII. 26.), 12/2007. (IV. 25.), 35/2006. (IX. 27.), 26/2006. (VIII. 11.) ÖR sz. rendelettel 
módosított 44/2004. (VIII. 1.) sz. rendelete a városi piac működési rendjéről. 

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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39/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 24/2010. (I. 26.) számú [az 
önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvíz, illetve az önkormányzati tulajdonú 
viziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról szóló 
54/2005. (XII. 22.) rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet] önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 fő mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 40/e napirendi pontot (Telekadóról szóló 
rendelet) leveszi napirendről, és átdolgozásra visszaadja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságnak.  
 
Határidő: következő rendes testületi ülés Felelős: PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTT által elfogadott koncepcióban 

szereplő, Budakeszire vonatkozó, céltartalékként kezelt, 16 MFt fedezetét Budakeszi 
Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe tervezi általános tartalékként, konkrét 
feladat meghatározása nélkül. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi pénzmaradvány 
felosztásánál – a 2009. évi zárszámadás elfogadásakor – az étkezési kiadások 
pénzmaradványa nem osztható fel az intézmények részéről, azzal el kell számolni a 
Hivatal felé. Többek között ez a keret fogja biztosítani a cafetéria forrását. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 14 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tárgyalásokat folytat a TESCO Áruházak 
Zrt.-vel az ingyenes busz használati díjára vonatkozóan a buszmegállók takarításának 
ellentételezése okán.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

                                           
1 öf.: 24/2010. (I. 26.) 
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A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a következő kistérségi 
ülésen járjon el azért, hogy kistérségi támogatásként fizetendő 16 MFt-tól - melyet a Budaörsi 
Kistérség tartalék alapba helyez és pályázati alapként kezel – az idén tekintsenek el, vagy 
jelentős mértékben csökkentsék, tekintettel a várost is érintő elvonások miatt.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottságot, 
hogy dolgozza ki a parkolási rendre vonatkozó rendelet-tervezetet és azt minél hamarabb 
nyújtsa be a képviselő-testületnek annak érdekében, hogy 2010. májusától bevezethető legyen. 
 
Határidő: azonnal Felelős: VÜBB elnöke 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, 
hogyan lehet csökkenteni a postaköltséget. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a köztisztviselői cafetéria rendszer fedezetére a 

képviselő testület a kötelezően minimálisan adható köztisztviselői illetményalap 
ötszörösét biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradvány elfogadásának 
tárgyalásánál vissza kíván térni a közalkalmazottak részére biztosítható cafetéria rendszer 
fedezetének biztosítására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a lapkiadás költségeinek csökkentése érdekében 
felkéri az Oktatási és Kulturális Bizottságot, hogy készítsen javaslatot a költségkímélő 
megoldásokra vonatkozóan. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Óvodánál 1 fő álláshellyel történő 
bővítést engedélyez, amelynek betöltésére megváltozott munkaképességű munkavállalót 

                                           
1 öf.: 404/2009. (XII. 8.) 
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alkalmazhat. A személyi juttatás fedezetére a rehabilitációs hozzájárulás összegét 
biztosítja.  

 
Határidő: 1. és 4. pont: azonnal Felelős: 1. pont: jegyző 
 2. pont: 2010. április 30. 2. és 4. pont: polgármester 
 3. pont: 2010. március 30. 3. pont: OKSIB elnöke 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette, 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot 
azzal, hogy az általános tartalék keret terhére kerüljön biztosításra az önrész és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
47/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1/2010. (I. 19) ÖM rendelet – Bölcsődék 
és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 
támogatása elnevezésű pályázati kiírásra a Széchenyi István Általános Iskola infrastruktúra 
fejlesztésére és eszközbeszerzésére nyújt be pályázatot. A pályázaton igényelt összeg 
16 000 000 Ft, amelyhez a támogatás megítélése esetén 4 000 000 Ft önrészt biztosít az 
általános tartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelembe véve azt, hogy az új 
szennyvíztisztító létesítéséhez elkészült Előzetes Környezeti Hatásvizsgálat alapján a KTVF 
megállapította, hogy tevékenység létesítésének és üzemeltetésének környezetre gyakorolt 
hatásai nem jelentősek, így a 2/2005. (I. 11.) korm. rend. szerinti környezeti vizsgálatot nem 
dolgoztatja ki az új szennyvíztisztító létesítéséhez kapcsolódó településrendezési eszközök 
módosításához. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő – testülete elfogadja és az államigazgatási eljárás II. körére bocsátja 
a mellékelt dokumentációt, mely a Budakeszi Város Településszerkezeti Tervéről szóló 90/2002 
(V. 30.) számú határozatának1, valamint a Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási tervéről szóló 29/2005.(VII.01.) számú rendeletének módosításáról szól, úgy 
hogy Budakeszi új szennyvíztisztítójának szabályozott építési telket lehessen alakítani, 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 344/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 
1 módosította a 116/2010. (III. 23.) sz. határozat 
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valamint, hogy a szennyvíztisztító megközelítését szolgáló út, és a szükséges közművezetékek 
számára közterületet lehessen biztosítani.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Sándor József 

Gimnáziummal, a Nagy Gáspár Városi Könyvtárral, az osztrák Landesschulrat für 
Steiermark, Stift Gymnasiummal és a Steierische Volkswirtschaftliche Gesellschaft-val 
együttműködve pályázatot ad be a Comenius Együttműködési programra. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Comenius együttműködési 
program pályázat önrésze a résztvevők által végzett munka keretében teljes mértékben 
kiváltható, így a Budakeszi Önkormányzat költségvetését a projekt teljes időtartama alatt 
nem terheli meg önrésszel.1 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 11 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
51/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Város 2010 évi Beruházási 
Programját. 
 
 Költség (EFt) fedetete 
Közösségi Közlekedés Előnyben részesítése projekt   
Szarvas tér - Gyöngyvirág u. Fő u összekötő út 10.000,- költségvetés 
Kert u híd megvalósítása (terveztetés) 3.000,- költségvetés 
Főtéri csapadékvíz gyűjtő csatorna 15.000,- költségvetés 
Középületek akadálymentesítése (tervezés) 1.500,- költségvetés 
Összesen: 29.500,- 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 12 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ a 2010. évi országgyűlési választásokon jelöltet indító, Budakeszin bejegyzett jelölő 
szervezetek (és független képviselő-jelöltek) számára 2010. március 16. és április 8. között 
egyszeri alkalomra önköltségi áron biztosítson lehetőséget kampányrendezvény megtartására. 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 394/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 3. pontja 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budavidéki Regionális TV 

támogatási igényét abban az esetben tudja tárgyalni, ha a Budavidéki Regionális TV 
benyújt egy írásos előterjesztést, mely tartalmazza, hogy milyen mértékű támogatást 
szeretne az önkormányzattól. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági 
Bizottságot, hogy az 1. pontban megjelölt írásos előterjesztést a következő bizottsági 
ülésén tárgyalja meg, és tegyen javaslatot a támogatás módjára és mértékére. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1. pont: polgármester 
 2. pont: következő képviselő-testületi ülés 2. pont: OKSIB elnöke 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
54/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 324/2009. (IX. 15.) számú határozatát az alábbiak 
szerint módosítja:  
„A pályázaton igényelt összeg: 99.900.000 Ft, amelyhez a szükséges 11.100.000 Ft önrészt a 
2009.évi költségvetés terhére biztosítja” szövegrész helyébe „A pályázaton igényelt összeg: 
100.000.000 Ft, amelyhez a szükséges 11.666.883 Ft önrészt a 2010. évi költségvetés terhére 
biztosít” szövegrész lép. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
55/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőrzés ÁSZ ellenőrzésre 

készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentését. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelentés alapján ki kell egészíteni 

a pályázati szabályzatot: 
a) A polgármester és a fejlesztési feladatot lebonyolító közötti kapcsolattartás 

rendjével, a FEUVE és a belső ellenőrzés feladataival, 
b) az informatikai rendszer fejlesztésével kapcsolatos megoldás fedezetének 

biztosítása a 2010. évi költségvetésben forráshiány miatt továbbra se szerepeljen, 

                                           
1 öf.: 53/2010. (II. 23.), 175/2010. (IV. 27.) 
1 öf. 324/2009. (IX. 15.) 
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c) az ÁSZ ellenőrzésre készült intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentést a 
zárszámadással egyidejűleg az éves összefoglaló ellenőrzési jelentések részeként a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 2/a pont: 2010. március 
 2/b pont: 2010. évi költségvetés 
 2/c pont: 2009. évi zárszámadás 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
56/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a vagyongazdálkodás irányelveit a melléklet szerint 
elfogadja. A mellékletben szereplő elveket és javaslatokat a konkrét előkészítéseknél 
figyelembe kell venni. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
57/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglalt, 5 hetes zárva tartási rend 
szerint fogadja el Budakeszi óvodáinak tájékoztatóját a 2010 évi. nyári nyitva tartásról.  

 
 Június 

16-18   
Június 
21-25   

Június 
28-2 

   

Július 
5-9  

 

Július 
12-16  

Július 
19-23   

Július 
26-30   

Aug. 
2-6   

Aug. 
9-13   

Aug
. 

16-
19   

Zárva 
tartó 
óvoda 

 T T  T   T 
Sz  

T 
Sz   

P 
Sz  

P   
Sz 

P   
Sz 

P   P  

Nyitva 
tartó 
óvoda 

P 
Sz   

P 
Sz     

P 
Sz     

P  P  T  T  T  T  
Sz 

T 
Sz   

 
P  = Pitypang Óvoda 
Sz = Szivárvány Óvoda 
T  = Tarkabarka Óvoda 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal egyetértett a határozati javaslattal azzal, 
hogy a „2010. március 1-ig” szövegrész helyett „2010. március 16-ig” szövegrész szerepeljen 
és az alábbi határozatot hozta: 
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58/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben szándékozik megemlékezni Budakeszi 

település várossá válásának 10. évfordulójáról. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza az Erkel Ferenc Művelődési 

Központot, hogy készítsen egy ünneplés/emlékezés tervet Budakeszi Város 
10. éves évfordulójára. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Önkormányzatának Bizottságait, 
hogy a várossá válás 10. évfordulójának megünneplésére, illetve megemlékezésére 
juttassák el elképzeléseiket, ötleteiket 2010. március 16-ig az Oktatási, Kulturális, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága részére. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 

2. pontra: következő képviselő-testületi ülés 2. pontra: EFMK igazgatója 
 3. pontra: Bizottsági elnökök 
 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
59/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági 

Bizottság elnökét, hogy készítse elő rendelet-tervezetet a Budakeszi oktatásért és 
közművelődésért emlékérem bevezetésére és odaítélésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az emlékéremmel járó pénzügyi jutalom mértékéről 
a 2011. évi költségvetésében dönt. 

 
 
Határidő: 1. pontra: következő Képv.-test. ülés Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

2. pontra: 2011. évi költségvetés 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, a 
Városüzemeltetési és Beruházási Bizottságot, a Várostervezési és Környezetvédelmi 
Bizottságot, a Szociális és Egészségügyi Bizottságot, Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági 
Bizottságot és az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a saját területén készítsen elő 
egy rendelet-tervezetet kitüntető cím adományozására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: bizottságok elnökei 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
61/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Saubermacher Magyarország Kft. által 
Budakeszin végzett települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló, 2009. évre 
vonatkozó beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 4 mellette, 2 ellene és 8 tartózkodással nem fogadta el a „rugalmas 
lomtalanítás” 2010. évre történő bevezetését és az alábbi határozatot hozta: 
 
62/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem támogatja a „rugalmas lomtalanítási gyakorlat” 
2010. évre - kísérleti jelleggel - történő bevezetését. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a közbeszerzési terv 
mellékletének 2.2.3 pontjában szereplő Temető kapu (Zichy u. bővítés) közbeszerzését akkor 
indítja meg, amikor a lehetőségek biztosítják, és az alábbi határozatot hozta: 
 
63/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi Közbeszerzési Tervről adott 
tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
64/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város 2010. évre vonatkozó Külügyi Tervét a 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
65/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester 2009. évi szabadságának (2 
nap) 2010. évre történő átvitelét. 
 
Határidő: 2010. február 10. Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
66/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármester 2010. évi szabadság ütemtervét az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
 2010. március 16-19-ig 4 nap 
 2010. április 12-20-ig 7 nap 
 2010. március 3. 1 nap1 
 2010. május 12-26-ig 10 nap2 
 2010. május 13-27-ig 10 nap2 
 2010. július 27-30-ig 4 nap1 
 2010. július 26-30-ig 5 nap1 
 2010. augusztus 2-6-ig 5 nap2  
 2010. augusztus 23-27-ig 5 nap 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
67/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 364/2009. (XI. 10.) számú 

önkormányzati határozatot (Keszivíz Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása) 
hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Keszivíz Kft. ügyvezetője, Felügyelő 
Bizottsága tagjai, valamint meghatározott munkavállalókra vonatkozó javadalmazási 
szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal, azzal a módosítással, hogy a III. pont 8. 
alpontjában szereplő „teljesítménybérre jogosult” szövegrész helyébe „teljesítménybér 
állapítható meg” szövegrész lépjen, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2. 
pontban elfogadott javadalmazási szabályzatot a cégiratok közé helyezze letétbe.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

3. pontra: 30 napon belül 3. pontra: Keszivíz Kft. ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette, 2 tartózkodással úgy döntött, hogy Felügyelő bizottság 
elnökének bruttó 60.000,- Ft/hó; tagjainak havi 40.000,- Ft/hó tiszteletdíjat állapít meg. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette, 2 tartózkodással úgy döntött, hogy a tiszteletdíjakat 
2010. február 1-jétől állapítja meg. 
                                           
2 A 2010. május 12-26-ig 10 nap és 2010. július 27-30-ig 4 nap szövegrészt hatályon kívül helyezte a 295/2010. 
(VII. 27.) sz. önk. határozat, helyette 2010. május 13-27-ig 10 nap, 2010. augusztus 2-6-ig 5 nap. 
1 A 2010. július 26-30-ig szövegrészt hatályon kívül helyezte a 129/2010. (III. 23.), helyette március 3. és július 
27-30. 
1 öf.: 364/2009. (XI. 10.) 
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A Képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
68/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. alapítója a Felügyelő Bizottság 
elnökének havi bruttó 60.000,- Ft; tagjainak havi bruttó 40.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg 
2010. február 1-jétől. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Keszivíz Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 1/2010. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal, 
valamint felhatalmazza a polgármestert az 1/2010. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. 
pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé 
intézkedjen. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pont: Keszivíz Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
70/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1,2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 26/2009. (II. 4.) számú 

önkormányzati határozatot (Keszivíz Kft. Felügyelő bizottságának ügyrendjének 
elfogadása) hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. Felügyelő bizottságának ügyrendjét 
azzal, hogy 2.2. pontban szereplő „5 (öt) millió Ft” szövegrész helyett „2 (kettő) millió 
Ft” szövegrész szerepeljen, melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                           
1 öf.: 10/z/2010. I. 26.) 
1 öf.: 120/2006. (VI. 4.), 361/2009. (XI. 10.), 186/2010. (V. 18.) 
1 öf: 26/2009. (II. 4.) 
2 Hatályon kívül helyezte a 122/2011. (IV. 28.) számú határozat 
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71/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja BVV Kft. ügyvezetője, Felügyelő 

bizottsága tagjai, valamint meghatározott munkavállalókra vonatkozó javadalmazási 
szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal, azzal a módosítással, hogy a III. pont 8. 
alpontjában szereplő „teljesítménybérre jogosult” szövegrész helyébe „teljesítménybér 
állapítható meg” szövegrész lépjen, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban 
elfogadott javadalmazási szabályzatot a cégiratok közé helyezze letétbe.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 

2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 

 
72/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a BVV Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 2. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a 2. számú módosító okirat, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban 
meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
73/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. Felügyelő bizottságának 2010. február 22-i 
11/2010. (II. 22.) számú határozatával elfogadott ügyrendjét a melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
74/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetője, Felügyelő 

bizottsága tagjaira vonatkozó javadalmazási szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az 1. pontban elfogadott javadalmazási szabályzatot a cégiratok közé helyezze letétbe.  

                                           
1 öf.: 286/2009. (VII. 28.), 363/2009. (XI. 10.) 
1 öf.: 213/z/2009. (VI. 18.), 233/2009. (VII. 9.), 431/2009. (XII. 15.) 
1 286/2009. (VII. 28.), 363/2009. (XI. 10.) 
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Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
75/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
8. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 2. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 2. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé 
intézkedjen. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pont: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pont: BSZM Nonprofit ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
76/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 118/2009. (IV. 21.) számú 

önkormányzati határozatot (BSZM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjének 
elfogadása) hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. Felügyelő bizottságának 
2010. február 22-i 11/2010. (II. 22.) számú határozatával elfogadott ügyrendjét a melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
77/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a MICHELIN Hungária 

Abroncsgyártó Kft. pályázatán való önkormányzati részvételt. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MICHELIN Hungária 

Abroncsgyártó Kft. „VIGYÁZZ! GYEREKEK!” feliratú közterületi figyelemfelhívó 
tábláinak kihelyezése az alábbiak szerint történik: 

- Knáb János u. – Szél u. - Temető u. kereszteződésnél a Temető utcában 1-1 db 
mindkét forgalmi irányban,  

                                           
1 293/z/2008. (XI. 13.), 432/2009. (XII. 15.) 
1 öf.: 118/2009. (IV. 21.) 
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- Márity László u.  Sportpálya bejárata előtti szakaszán 1-1 db mindkét forgalmi 
irányban,  

- Zichy Péter u. Pitypang Óvoda bejárata előtti szakaszán 1-1 db mindkét forgalmi 
irányban, 1 

- Fő u. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti szakaszán 1-1 db mindkét forgalmi 
irányban,  

- Fő u. Fő téri játszótér és a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda bejárata előtti szakaszán 
1-1 db mindkét forgalmi irányban, 1 

- a Fő u. - Kert u. kereszteződősnél a Fő utcán 1-1 db mindkét forgalmi irányban. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete - a pályázat pozitív elbírálása esetén - felhatalmazza 

a Polgármestert arra, hogy a „VIGYÁZZ! GYEREKEK!” feliratú közterületi 
figyelemfelhívó tábláinak kihelyezésével kapcsolatos intézkedéseket megtegye.   

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy amennyiben a 
MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. 2011-ben is indít hasonló pályázatot, arra újra 
nyújtson be pályázatot Önkormányzatunk. 1 

 
Határidő: 1-3 pontra: azonnal Felelős: 1-3 pontra: polgármester 
 4. pont: pályázati kiírás alapján1 
 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a 2009. december 15-től 
fennálló különbözetet a szerződés megkötése utáni első havi részletben kell megfizetni, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
78/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 409/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati 
határozatában foglalt 2. pont második mondatát az alábbiak szerint módosítja: A havi bérleti 
díj összege: 87.000,- Ft, mely összegből az önkormányzat által fizetendő összeg 67.000,- Ft, a 
körzeti megbízott által fizetendő összeg 20.000,- Ft és a havi  közüzemi díj összege.  
A 2009. december 15-től keletkezett 17.000,- Ft/hó különbözet kifizetésének pénzügyi fedezete 
az általános tartalék keret terhére történik. A 2009. december 15-től fennálló különbözetet a 
szerződés megkötése utáni első havi részletben kell megfizetni. 
 
Határidő: 2010. február 28. Felelős: polgármester, ügyvédek 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
79/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat:1 2 
 
1. Budakeszi Város képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 261/2003 (X. 14.) számú 

határozatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felajánlja az önkormányzati tulajdonú 774/21 hrsz-

ú, az ingatlan-nyilvántartásban 333 m2 területtel felvett telket méltányosságból a 

                                           
1 módosította a 171/2010. (IV. 27.) és egy 4. ponttal egészítette ki 
1 öf.: 409/2009. (XII. 15.) 
1 öf.: 261/2003. (X. 14.) 
2 Hatályon kívül helyezte a 177/2010. (V. 6.) számú határozattal 
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vagyonkataszteri ár feléért, 5500 Ft/m2 áron  a telken lévő 5 db garázs tulajdonosainak 
megvételre.  
Az ajánlat 6 hónapig érvényes és csak az egyben történő eladásra. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
80/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2009. évi 
beszámolóját. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
81/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ 2009. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a határozati 
javaslat az alábbi javaslatokkal egészüljön ki: 
– a „pályázati lehetőségek optimális kihasználása” szövegrész helyébe a „pályázati 

lehetőségek további optimális kihasználása” szövegrész kerül, 
– a „pályázati eredmények javítása” szövegrész törlésre kerül, 
– a pályázatra vonatkozó követelmény az alábbi követelménnyel egészül ki: „a pályázatra 

alkalmas tervdokumentációk készíttetése, a tervek karbantartása és az engedélyeztetés 
nyomon követése”, 

– a 2010. évi teljesítménykövetelmény az alábbi bekezdéssel egészül ki: Makkosmária 
belterületbe vonásának koordinálása, 

– Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Jegyző 2010. évre 
vonatkozó teljesítménykövetelményét terjessze a képviselő-testület elé. 

 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
82/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 

XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi teljesítménykövetelményei alapját képező 
kiemelt célokat az alábbiakban határozza meg: 
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályainak megfelelő, jogszerű, az előírt 
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határidő betartásával, az ügyintézés gyorsításával az ügyfelek elégedettségének 
növelése. 

 Az éves költségvetés új szerkezeti rendszerének megfelelő előkészítése, az 
elfogadott költségvetés végrehajtása, az előirányzatok pontos vezetése, az 
analitikák folyamatos egyeztetése. 
A 2010. évi költségvetés végrehajtásának, a gazdálkodás szabályszerűségének 
maradéktalan biztosítása mellett a célszerűségi, hatékonysági és 
költségtakarékossági szempontok messzemenő betartása. A pénzügyi folyamatok 
szabályozottságának biztosítása érdekében a belső pénzügyi szabályzatok 
felülvizsgálata, tekintettel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. 
(XII. 19.) számú Kormányrendeletre.  
Az önkormányzat és az intézmények SZMSZ-ének, alapító okiratai módosításának 
előkészítése. 
A költségvetési rendeletben tervezett bevételek teljesítése, továbbá a kintlévőségek, 
hátralékok csökkentése. Különös figyelmet kell fordítani az iparűzési adóhátralék 
behajtására, egyidejűleg ezen adónem jogszabályi módosításával előírtak betartása. 

 Az ellenőrzési funkció javítása: 
– belső pénzügyi ellenőrzési tervben foglaltak végrehajtása, 
– talajterhelési díj fizetésére kapott kedvezmények felülvizsgálata, 
– építményadó bevallások helyszíni ellenőrzését a belterületen el kell kezdeni, 
– kereskedelmi és vendéglátó egységek ellenőrzésénél közös együttműködés 

kialakítása a helyi rendőrőrssel és a helyi polgárőrséggel, 
– fokozni kell az önkormányzati intézmények működésének törvényességi 

ellenőrzését, 
– a város közterületi rendjének, tisztaságának és rendeltetésszerű használatának 

folyamatos biztosítása, hatékony közterület-felügyelet, 
 A pályázati lehetőségek további optimális kihasználása. A folyamatban lévő 

pályázatok esetében az elszámolási és dokumentálási rend betartása és ellenőrzése. 
A Fő utcai rehabilitációs pályázat lebonyolításához és a szennyvízprojekt pályázati 
előkészítéséhez segítséget kell nyújtani az önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaság számára. A pályázatra alkalmas tervdokumentációk készíttetése, a tervek 
karbantartása és az engedélyeztetés nyomon követése. 

 Az önkormányzati ingatlan tulajdon hasznosítása, a vagyongazdálkodási 
irányelvekben foglaltak végrehajtása. 

 A 2010. évi országgyűlési képviselői és önkormányzati választás jogszerű és 
szakszerű előkészítése és bonyolítása. Ennek megvalósítása érdekében a 
címnyilvántartás naprakész állapotáról gondoskodni kell. 

 A Polgármesteri Hivatalnak fel kell készülnie és biztosítania kell a lakosság felé a 
szakszerű és jogszerű ügyintézését a polgármesteri hivatal átépítése során. 

 Makkosmária belterületbe vonásának koordinálása  
2. Budakeszi Város Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy  

– a meghatározott teljesítmény követelmények alapján gondoskodjon a jegyzővel 
szembeni teljesítménykövetelmények 2010. február 28-ig történő kidolgozásáról, 

– a jegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót a decemberi testületi ülésre 
terjessze be.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Jegyző 2010. évre 
vonatkozó teljesítménykövetelményét terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pont: 2010. február 28., illetve 2010. decemberi jelentésadásra 
 3. pont: következő képviselő-testületi ülés 
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Felelős: 1. pont: jegyző 
 2-3. pont: polgármester 
 
 
83/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete A közúti forgalmi rend változásáról szóló 14/2007. (IV. 
24.) számú rendeletet módosító 43/2009 (………) számú rendeletet nyilvántartásában átvezeti, 
új száma: 11/2010 (….....). 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
84/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2009. december 17-ei ülésének munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
85/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2010. január 28-ai üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
86/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat aktuális (2010. január hó) pénzügyi 
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
87/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat aktuális (2010. február hó) pénzügyi 
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
88/zárt/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a többször módosított 4/1999. (III. 2.) számú 

rendelete alapján „Budakesziért Ifjúsági Díj” kitüntetést 2010. évben 
Dira Zsófia 

részére adományozza. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására. 
 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 2. pont: 2010. március 15. 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
89/zárt/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a többször módosított 37/1995. (XI. 2.) számú 

rendelete alapján „Budakesziért Emlékérem” díjat 2010. évben 
Szabó Ózor János 

részére adományozza. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására. 
 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 2. pont: 2010. március 15. 
 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
90/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2010. február 24-i 
Budaörsi Kistérségi ülésen azt az álláspontot képviselje, hogy Budakeszi Város Önkormányzat 
nem kíván részt venni a kerékpárút terveztetésében, mivel az ehhez szükséges költségeket a 
2010. évi költségvetése nem tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
91/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Széchenyi Baráti 
Kör a Széchenyi utca és Temető utca találkozásánál lévő közterületen Széchenyi-szobrot 
állítson, és a környezetében lévő közterületet rendezze, amennyiben Budakeszi Város 
Tervtanácsa a hozzájárulását megadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
92/z/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjait 
szavazókörönként a következők szerint választja meg: 
 
 
Szavazókör  
száma 

Szavazatszámláló bizottság 
tagja 

Lakcím Tagság 
minősége 

1. Csikós Lászlóné Rákóczi u. 1. tag 
 Horváth Eleonóra Gyöngyvirág u. 28. tag 
 Vrábel Józsefné Rákóczi u. 24. tag 
 Béresné Dávid Magdolna Petőfi u. 15. póttag 
 Bóra Lajosné Rákóczi u. 84. póttag 
2. Balogh Jánosné  Erdő u. 10. tag 
 Svigruháné Jászkovics Anna Erdő u. 33/b. tag 
 Szegulja Miklósné Fő u. 107. tag 
 Garai Éva Rózsa köz 5. póttag 
 Jakab Károlyné Erdő u. 42. póttag 
 Kőrösi Péterné Fő u. 118. póttag 
3. Ágoston Gáborné Fő u. 181. tag 
 Ifj. Bojti Sándorné Fő u. 173. tag 
 Poszmayer Péterné Gábor Á. u. 14. tag 
 Szabó Tiborné Fő u. 181. tag 
 Ádám Éva Gábor Á. u. 57. póttag 
 Bokor Józsefné Fő u. 186. póttag 
 Fenyőfalvi Ferencné Erdő u. 140. póttag 
4. Kőrösi Csilla Hársfa u. 11. tag 
 Rajnainé Sima Etel Kert u. 16. tag 
 Tóthné Pál Judit Szász u. 47/a. tag 
 Garai Istvánné Makkosi út 30. póttag 
 Richterné Mangó Éva Bolgár u. 18. póttag 
5. Garamvölgyi Virág Széchenyi u. 22. tag 
 Joóné Szász Mária  Reviczky  u. 22. tag 
 Mátyás Judit Reviczky u. 110. tag 
 Kissné Farkas Éva Erkel u. 103. póttag 
 Nagy Jánosné Széchenyi u. 23. póttag 

6. Dr. Böddiné dr. Schróth 
Ágnes 

Villám M. u. 21. tag 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 308/z/2010. (VIII. 17.) sz. önkormányzati határozat 
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 Koncz Gertrúd Hunor u. 8. tag 
 Zoltánné Fekete Márta Villám u. 47. fsz. 4. tag 
 Breimann Erzsébet Felkeszi u. 5. póttag 
 Dr. Dömötörné Papp Hargita Felkeszi u. 4. póttag 
7. Füzékné Szabó Zsuzsanna Széchenyi u. 67. tag 
 Kustánczy Jenőné Széchenyi u. 185. tag 
 Tóth Anikó Széchenyi u. 112/A. tag 
 Kovács Béláné Széhenyi u. 127. póttag 
 Tóth Józsefné  Széchenyi u. 112/A. póttag 
8. Drahos Károlyné Zichy P. u. 16. tag 
 Papp Lászlóné Ifjúság u. 2. tag 
 Turbucz Mihályné Honvéd u. 3. I./6. tag 
 Ganyecz Györgyné Honvéd u. 3. 3./12. póttag 
 Surányiné Winterkorn Éva Konth M. u. 5. póttag 
9. Asztalos Zoltánné Nagy S. u .47. tag 
 Haga Tímea Munkácsy u. 3. tag 
 Sinkai Ferencné Vásárhelyi P. u. 20. tag 
 Érdi Tamásné Szél u. 42. póttag 
 Horváth Tiborné Füredi u. 28. póttag 
10. Ede Lászlóné Úrbéres u. 17. tag 
 Szabó Ferencné Vadász u. 10. tag 
 Szín Lászlóné Fenyő u. 11. tag 
 Farkas Pálné Fenyő u. 5. póttag 
 Maklári Sára Fűzfa u. 2/A. póttag 

 
Német Kisebbségi SZSZB tagok: 
 
Szavazókör  
száma 

Szavazatszámláló bizottság tagja Lakcím Tagság minősége 

 Molnár Károlyné Erdő u. 85. tag 
 Nagy Attiláné Fő u,. 138. tag 
 Rózsa Judit Hunor u. 3. tag 
 Pásztor Katalin Erdő u. 30. tag 
 Mészáros Orsolya Erkel u. 31. tag 

 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
93/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem kíván kármentesítés címén további befizetést 
teljesíteni az OTP Bank Nyrt. és az OTP Lakástakarék Zrt. részére a kezesi kötelezettsége 
megnyílta előtt. 

                                           
1 öf.: 103/2010. (III. 9.), 224/2010. (VI. 8.) 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
94/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 32. számú előterjesztéshez (Beszámoló az OTP Nyrt-
vel 2010. január 20-án folytatott megbeszélésről) egyes képviselők által írásban benyújtott 
javaslatokat elutasítja, mivel azok – a Dr. Pesta János Ügyvédi Iroda által róluk készített 
szakvélemény alapján – ellentétesek az Önkormányzat érdekeivel, illetve az ellenérdekű fél 
érdekeit szolgálják. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
95/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Dr. Pesta János Ügyvédi Irodát, 
hogy az Önkormányzatnak a Társulat kölcsönével kapcsolatban vállalt kezesi 
kötelezettségei és jogai körében teljes körűen képviselje az Önkormányzatot az OTP 
Bank Nyrt. és az OTP Lakástakarék Zrt. előtt azzal a megszorítással, hogy a 
tárgyalások során az Ügyvédi Iroda szerződést, megállapodást csak úgy köthet meg, 
elismerést csak úgy tehet, hogy annak teljes tervezetét (s nem annak körülírását), az 
Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen jóváhagyja. A felhatalmazás kiterjed 
iratokba való betekintésre, iratok másolására, iratmásolat kérésére is.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező meghatalmazást aláírva adja ki a Dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
részére 3 napon belül, legkésőbb 2010. március 12-ig.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy az OTP Bank Nyrt-vel és az 
OTP Lakástakarék Zrt-vel kizárólag jogi képviselőjén keresztül kíván tárgyalni, 
illetőleg az Önkormányzat képviseletére felhatalmazott más személy által – 
személyesen vagy írásban – lefolytatott tárgyalást csak akkor tekinti érvényesnek, ha 
a tárgyalás a dr. Pesta János Ügyvédi Iroda jelenlétében, annak közreműködésével 
történik. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzatnak erről 
a döntéséről a határozat megküldésével haladéktalanul értesítse a nevezett 
pénzintézeteket. 

 
Határidő: 1 és 3. pontra: azonnal     Felelős: 1-3. pontra:polgármester 

2. pontra: 3 napon belül, legkésőbb 2010. március 12. 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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96/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat:1 2 3 4 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 33. számú (Írásbeli tájékoztató a 
Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulattal összefüggésben született 
önkormányzati és bizottsági határozatok végrehajtásáról, továbbá az ülésig történt legfrissebb 
eseményekről [25/2010. (I. 26.) sz. önkormányzati határozat alapján]) napirendi pont 
tárgyalását újból elhalasztja az OTP Bank Nyrt-vel és az OTP Lakástakarék Zrt-vel folytatott 
március hónapban folytatandó tárgyalásokról készítendő beszámoló benyújtásáig és 
elfogadásáig. 
 
Határidő: 2010. március 31. Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Walter Kft által az Önkormányzat ellen a 
Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulat székhely helyisége bére, 
használati díja, illetőleg kártérítés iránti követelését nem fogadja el, s a bírósági eljárás 
befejeződéséig fizetést részére nem teljesít. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 
Önkormányzatnak nem volt szándékában a Társulat irodájának átvétele, ilyen tartalmú döntést 
nem hozott. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
98/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Nagyszénászugi Beruházó 
Víziközmű és Csatornázási Társulat az általa kért határidő módosítás képviselő-testület általi 
pozitív elbírálása ellenére sem teljesítette a 342/zárt/2009. (X. 1.) számú önkormányzati 
határozat 1. c) és 2. pontja szerinti elvárásokat, és Dr. Juhász Ágostonné levelében sem történt 
meg a hivatkozott testületi határozat szerinti pénzügyi beszámolók, kimutatások és intézkedési 
terv átadása, ezért felhívja a polgármestert, hogy a fenti számú határozat 8. pontja szerinti 
büntető feljelentéseket írja alá, és adja át a Polgármesteri Hivatal részére postázásra. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
99/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 342/z62009. (X. 1.) 
2 349/z/2009. (X. 13.) 
3 4/2010. (I. 18.) 
4 25/2010. (I. 26.) 
1 öf.: 342/z/2009. (X. 1.) 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az ügyben újabb szakértő 
megbízása szükséges, úgy a Képviselő-testület kíván élni a szakértő személyének kijelölésével 
és a megbízási szerződés aláírásának a felhatalmazásával. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
100/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri és egyben felhatalmazza a dr. Pesta János Ügyvédi 
Irodát, hogy az alábbi ügyekben is – az Önkormányzat nevében - teljes körűen járjon el: 
 

- Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
által kiszabott bírság megfizetése tárgyában. 

 
- Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

által kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben előírt kikötések teljesítése tárgyában 
(különös tekintettel a 4. pont 2. bekezdésére). 

 
- Az APEH-nál a társulat esetleges adótartozásai tárgyában, tekintettel a társulat 

adószámának felfüggesztésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 
 
101/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
A dr. Pesta János Ügyvédi Iroda személyes eljárásának eredményétől függően Budakeszi Város 
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a - dr. Pesta János Ügyvédi Iroda bevonásával - a 
polgármester kérje fel az OTP Bank Nyrt-t, hogy 2010. április 30-ig küldje meg részére – mint 
a készfizető-kezességre kötelezett részére - a tételes kimutatást a hitel folyósításáról, annak 
törlesztéséről, valamint a kölcsön fedezetéről. Az OTP-s tájékoztatás alapján az Önkormányzat 
haladéktalanul tisztázza, hogy mely LTP tagok milyen összegű elmaradásban vannak akár a 
saját, akár a Társulat mulasztása folytán. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
102/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a dr. Pesta János Ügyvédi Iroda keresse 
meg a Víziközmű Társulatok Országos Szövetségét, adjon tájékoztatást arról, hogy mit lehet 
tenni a vagyonátadás- átvétel és elszámolás tárgyában abban az esetben, ha a társulat 
„befagyasztotta magát”. 
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Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
103/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testület úgy határoz, hogy az elkülönített számlán kezelt, a 
Fővárosi Vízművek Zrt. által értékcsökkenési leírás címén átutalt 66 mFt és kamatai összeget 
az elkülönített számlán kezelt összegből szabadítsa fel, azt saját vagyonként vételezze be azzal, 
hogy a 93/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat rendelkezése erre az összegre is 
vonatkozik. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
104/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
bevonásával a polgármester és Képviselő-testülete által kijelölt tárgyaló delegáció 
haladéktalanul kezdjen meg tárgyalást a Fővárosi Vízművek Zrt-vel a Nagyszénászugban 
létesített vízvezeték üzemeltetési szerződéséről, a háromoldalú Megállapodásról, valamint a 
szolgalmi jog bejegyzésének vállalt kötelezettsége teljesítéséről. 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 ellene egyhangú szavazattal elutasította, hogy a 
Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulat székhelyeként megjelölt 
irodába bemenjen, valamint 2010. március 15-e környékén utalás történjen az OTP Bank 
részére és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
105/2010. (III. 9.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű 
és Csatornázási Társulat székhelyeként megjelölt irodába nem megy be, valamint 2010. március 
15-e környékén az Önkormányzat ne utaljon az OTP Bank részére.  
 
 
Határidő: azonnal Felelős polgármester 
 

 
A jelenlévő 16 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
106/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 öf.: 93/2010. (III. 9.), 224/2010. (VI. 8.) 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. március 25-i Fő utcai csapadékvíz-gyűjtő 

csatorna tárgyában megtartandó tárgyalásra a következő személyeket jelöli ki: Tagai 
István polgármester, Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármester, Szabó Ákos Péter 
alpolgármester, Hegedűsné Kovács Enikő alpolgármester, Bánhidi László VTKB elnök, 
Ohr Alajos VÜBB elnök. 

2. Az egyeztető tárgyaláson kerüljön átadásra a beruházó részére a problématérkép és 
Budakeszi Város Képviselő-testületének nyilatkozata, melyben jelzi, hogy az érintett 
csapadékvíz-elvezető átépítését önerőből nem tudja megoldani. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a vis major alapra 
történő pályázat előkészítésére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a BDL Kft 
szakvéleménye alapján vizsgálja meg a súlykorlátozás lehetőségét az Erdő utca 
torkolatában a Fő utcai csapadékvíz-gyűjtő csatorna rossz állapota miatt.  

 
Határidő: 1-2. pontra: 2010. március 25. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3-4. pontra: azonnal 3-4. pontra: jegyző 
 

 
A jelenlévő 16 fő képviselő 15 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
107/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete dr. Medveczki Zsolt rendőr főhadnagy Budakeszi 
Rendőrőrs őrsparancsnokává történő kinevezését támogatja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő 14 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
108/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi Rendőrőrs „EGYBEN 

TARTJA A CSALÁDOT” feliratú közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó táblájának 
kihelyezését. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Rendőrőrs    1. számú 
pontban leírt közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó táblája a 2822 hrsz. belterületi úton - 
a Budaörsi út felőli oldalon kerül kihelyezésre – a Budakeszi Parkcenter 
épületkomplexum McDonald’s épületének magasságában. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 
Budakeszi Rendőrőrs „EGYBEN TARTJA A CSALÁDOT” feliratú 
közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó táblája kihelyezésével kapcsolatos intézkedéseket 
megtegye.   

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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109/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 93/a napirendi pontot (a 
közművesítési hozzájárulás megállapítását követő fizetési kedvezményekről) leveszi 
napirendről azzal, hogy a képviselők által írásban benyújtott módosító javaslatai után a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalja újra, és a következő testületi ülésre újból kerüljön 
beterjesztésre. 
 
Határidő: Következő képviselő-testületi ülés Felelős: SZEB elnöke 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
110/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város Német Önkormányzatának kérésére 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakeszi, 1409/2 hrsz. alatt felvett, 1244 m2 alapterületű, 
természetben 2092 Budakeszi, Fő u. 74. szám alatt található belterületi ingatlan Budakeszi 
Város Német Önkormányzata általi használatához és azon az alábbi munkák elvégzéséhez: 

- az ingatlan telekhatárán kerítés építése; 
- Fő u. 72. számmal közös határon kerítés bontása; 
- tereprendezés. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő 12 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
111/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta az 1. változatú határozati 
javaslatot. 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 8 ellene és 6 tartózkodással nem fogadta el a 2. változatú 
határozati javaslatot.  
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
112/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Széchenyi u. 94. sz. alatti önkormányzat 
tulajdonát képező Mandola Anna által használt szolgálati lakás elhagyásának végső időpontját 
2010. április 30. napjában határozza meg – tekintettel egészségi állapotára - azzal, hogy 

                                           
1 öf.: 35/2009. (II. 4.), 179/2009. (VI. 2.) 
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amennyiben a fenti időpontig a lakást üres állapotban nem adja át, az önkormányzat a lakás 
kiürítési eljárás lefolytatását kezdeményezi és a használati díj visszamenőleges megfizetésére 
kötelezi.  
 
Határidő: 2010. április 30. Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a WWF Föld Órája 

kezdeményezéséhez, ennek érdekében a település adatainak megadásával regisztrálni kell 
a http://foldoraja.hu/index.php?m=regisztracio internetes oldalon.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2010. 03. 27-én 20.30 órától 21.30 
óráig szünetel a díszkivilágítás a Fő téri park, a Himnusz- szobor, valamint a Római 
Katolikus templom és templomkert területén. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a település honlapján, illetve a helyi 
újságban és TV-ben népszerűsíteni kell az akciót. Az akcióhoz csatlakozzanak az alábbi 
önkormányzati intézmények (iskolák, óvodák, bölcsőde, művelődési ház, könyvtár, 
polgármesteri hivatal, okmányiroda) is, ahol az intézményvezetők feladata a WWF Föld 
Órája kezdeményezés népszerűsítése, illetve az intézményi regisztráció elvégzése. A 
kezdeményezésről az intézményvezetők bővebb információt és letölthető szóróanyagokat 
a http://foldoraja.hu/index.php internet oldalon találnak. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és az 
Alpolgármestereket a WWF Föld Órája kezdeményezéshez való csatlakozással és 
részvétellel kapcsolatos szervezési, propaganda és lebonyolítási tevékenység elvégzésére.   

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester, 
  és alpolgármesterek 
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
114/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Felzárkóztató pályázatot” nyújt be 

a Nagy Gáspár Városi Könyvtár állománygyarapítására. A 2010. évi jóváhagyott 
költségvetési támogatásban szereplő dokumentum beszerzési összegen felül a könyvtár 
beszerzési keretét 200.000,- Ft-tal növeli. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton 
elnyert és az önkormányzat által felajánlott összegeket a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
rendelkezésére bocsátja.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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115/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú 
módosító okiratát 2010. május 3-ai hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2010. május 3. Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
116/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 49/2010. (II. 9.) számú (TSZT/HÉSZ módosítása az új 
szennyvíztisztító telep helykijelölésével kapcsolatos államigazgatási eljárás II. körére való 
bocsátásáról szóló) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A „Budakeszi Város Településszerkezeti Tervéről szóló 90/2002 (V. 30.) sz. rendeletének” 
szövegrész helyébe „a Budakeszi Város Településszerkezeti Tervéről szóló 90/2002 (V. 30.) 
számú határozatának„ szövegrész lép.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
117/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőr által készített jelentést a 2009. 
évi ellenőrzési tervben szereplő közművelődési feladat-ellátás vizsgálatáról. 
A vizsgálati jelentésben megállapítottakra történt intézkedések ellenőrzésére a 2010. évi belső 
ellenőrzési tervben beütemezett szabályszerűségi ellenőrzés keretében vissza kell térni. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 

 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
118/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Együttműködési Megállapodást köt a Budakeszi 

Kompánia Színházi Műhely Közhasznú Alapítvánnyal 2010. évben a melléklet szerinti 
tartalommal. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete forrásmegjelölés mellett a 2010. évi költségvetés 
IV. negyedévében újra napirendre tűzi a Budakeszi Kompánia Színházi Műhely 
Közhasznú Alapítvánnyal kötött Együttműködési Megállapodást, amiben a támogatott 
összeget szabályozza. 

                                           
1 öf: 152/2010. (IV. 27.) 
1 öf.:. 49/2010. (II. 9.) 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Budakeszi 
Kompánia Színházi Műhely Közhasznú Alapítvánnyal kötött Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2010. októberei KT ülés 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
119/zárt/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 52/b napirendi pontot (Tölgyfa-Fenyő 
utcák útépítésével kapcsolatos közművesítési hozzájárulása tárgyalását) leveszi napirendről 
azzal, hogy határozatot a végleges pénzügyi elszámolás után, a pontos bekerülési összeg 
birtokában hoz. A határozat meghozataláig kidolgoz egy olyan rendszert, amelyet az egész 
városban be lehet vezetni, és kikéri az önkormányzat ügyvédeinek a jogi véleményét is. 
 
Határidő: Következő képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
120/zárt/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alábbi szempontok szerint 
válaszolja meg a Budapesti Ügyvédi Kamara Nagyszénászugi Viziközmű Társulat átadás-
átvételével összefüggő levelét: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy 2009. január 12-én ügyvédi 

letétbe kívánta helyezni a Nagyszánászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulat 
(továbbiakban: Társulat) székhely helyiségének egyszerű, másolható, értéket nem 
képviselő ajtókulcsait, s erre nézve a 338/2008. (XII. 16.) számú önkormányzati 
határozatában rendelkezett, ami a 2/2009. (I. 6.) számú önkormányzati határozatával 
megerősített, s végül a 4/2009. (I. 12.) számú önkormányzati határozatának 1. pontjában 
tovább részletezett. E határozatok tartalmának megfelelően a polgármester úr és Dr. Pesta 
János kulcsátadási nyilvántartást – mindent összevetve ügyvédi letéti szerződést – írt alá 
e kulcsok átadásáról. 

2. Ezen ügyvédi letéti szerződést az önkormányzat sosem kívánta megszüntetni, mert ezzel 
is ki akart nyilvánítani, hogy a Társulat székhely helyiségéhez semmi köze, azt nem 
kívánta sosem birtokba venni, következésképpen annak költségeit sem kívánta viselni. 
Ennek megfelelően az önkormányzat a letett kulcsokat nem óhajtotta visszavenni, mert 
az kitűzött céljával, s érdekével ellenkezett volna. 

3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy Nagy Ferencné önkormányzati képviselő ebben 
az ügyben nem képviselte az önkormányzatot, kizárólag egyénileg lépett fel. 

4. A képviselő-testület jelzi a Budapesti Ügyvédi Kamarának, hogy jogi képviselője, Dr. 
Pesta János ügyvéd az önkormányzat akaratának és érdekeinek megfelelően járt el, 
eljárásait minden tekintetben jóváhagyja. 

5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatot haladéktalanul küldje meg 
a Budapesti Ügyvédi Kamarának válaszul a megkeresésére. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással elfogadta, hogy az 1. pontban 
144.900,- Ft/hó összeg szerepeljen, és  az alábbi határozatot hozta: 
 
121/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. január 1-től visszamenőlegesen a 

polgármester részére költségátalány kifizetését biztosítja, bruttó 144.900,- Ft/hó 
összegben. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. január 1-től visszamenőlegesen dr. Csutoráné 
dr. Győri Ottilia alpolgármester, Szabó Ákos Péter alpolgármester és Hegedűsné Kovács 
Enikő alpolgármester részére költségátalány kifizetését biztosítja bruttó 34.780.- Ft/hó/fő 
összegben. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a költségátalányok kifizetésének fedezetét a 2010. 
évi költségvetésből biztosítja. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
122/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskolánál 5 fő 

álláshellyel történő bővítést engedélyez 2010. december 31-ig, amelynek betöltésére 
megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazhat. A személyi juttatás fedezetére 
a rehabilitációs hozzájárulás összegét biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodánál 1 fő álláshellyel történő 
bővítést engedélyez 2010. december 31-ig, amelynek betöltésére megváltozott 
munkaképességű munkavállalót alkalmazhat. A személyi juttatás fedezetére a 
rehabilitációs hozzájárulás összegét biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a költségvetési 
rendelet módosítás előkészítésére 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: 2010. április 30. 3. pontra: jegyző 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
123/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Medascot Kft. (képviseli: dr. Kristóf 

Judit) melléklet szerinti, háziorvosi megbízási szerződésének 2010. árpilis 01-től történő 
módosításával a 2. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén. 

                                           
1 öf. 23/2010. (I. 16.) 
1 Öf: 168/2010. (IV. 27.) 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Medascot Kft-t, hogy számoljon el a 
helyiséghasználatból adódó költségekkel az önkormányzati felhívástól számított 15 
napon belül. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
124/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010-2012. évben is biztosítani 

kívánja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatást a Budakeszi HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás működési engedélyében meghatározott 
szolgáltatási területen. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás biztosítására 2.271.600,- Ft összeget jóváhagy, és a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetésében szerepelteti.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a HB Rendszerház Kft-vel létre jött 
szerződést - a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatás technikai 
feltételeinek nyújtására - az 1 sz. melléklet alapján. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás és a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal között létre jött szerződés 
megkötését a 2. sz. melléklet alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a tagönkormányzatokat, hogy a jelenleg 
biztosított támogatással rendelkező kvótán felüli, a szolgáltatás igénybevételére jogosult 
igénylők szolgáltatási önköltségét a tagönkormányzatok vállalják át.  

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, hogy a támogatott szolgáltatásra nem jogosult igénybevevők részére a teljes 
ár megfizetése mellett nyújtsa a szolgáltatást. 

 
Határidő: 1-6. pontra: azonnal Felelős: 1-6. pontra: polgármester 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
125/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kísérleti jelleggel bevezeti a házhoz 

menő szelektív hulladékgyűjtést 2010. július 1-től 2011. március 31-ig, havi egy 
alkalommal. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés várható 
plusz költségeinek önrészét - 2010. évre 11.371,- Ft + ÁFA óradíjjal számolva kb. nettó 
1,3 MFt + ÁFA, 2011. I. negyedévében kb. nettó 600,- EFt + ÁFA összeget - a GAMESZ 
költségvetéséből a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe történő átcsoportosítással 
biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felfüggeszti a szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
üzemeltetését a kísérleti időszakra. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a Saubermacher Kft-vel 
közösen tegyék meg a szükséges intézkedéseket a lakosság tájékoztatásához a házhoz 
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menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetéséről, valamint a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek megszüntetéséről. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 

 
 

A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
126/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete összesen 550.000,- Ft-ot biztosít a Futakeszi és Budakeszi 
gyermeknap rendezvényre az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
127/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. évi költségvetés IV. negyedévében 
újra napirendre tűzi a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal kötött Határozatlan idejű 
megállapodást, amiben a támogatott részére kiutalt összeget szabályozza. 
 
Határidő: 2010. október KT ülés Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
128/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Művészeti Iskola felé biztosított elvi támogatás mellett 
a 2010. évi költségvetés IV. negyedévében újra napirendre tűzi a Mezei Mária Művészeti Iskola 
Alapítvánnyal kötött Együttműködési Megállapodás tárgyalását, amiben a támogatott összeget 
szabályozza. 
 
Határidő: 2010. október KT ülés Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
129/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 66/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
„A 2010. július 26-30-ig   5 nap  szövegrész hatályát veszíti, és az alábbi  
új szövegrészekkel egészül ki:   „2010. március 3. 1 nap”  

                                           
1 öf.: 66/2010. (II. 23.) 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 46 - 

                                                    „2010. július 27-30-ig 4 nap” 
 
 
Határidő: 2010. március 24. Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
130/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi Tervtanács 2010 február 25-ei üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
131/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat márciusi pénzügyi helyzetéről készült 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
132/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámoló. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
133/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 
2009. évi együttes pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg e Ft-ban 
2009.évi záró pénzkészlet 338086 
ebből NKŐ 93 287 
Egyéb pénzügyi elszámolások -6980 
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Intézményi elvonás: Erkel F Műv. Kp 5202  
 GAMESZ 0 
 Gimnázium 7997 
 Tarkabarka Óvoda 2432 
 Általános Iskola 23302 
Összesen:  38933 
 

Előző évek tartaléka: 356729                            
Összesen felosztható pénzmaradvány:   
 

Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása  / e FT/ 
        
PBZsámbék elszámolása / előző évi tart/ 1 118  
  
KMOP városrehab pályázat 86250 
Viziközmű szla egyenlege 902 
Szállítói tartozások (szerződéses) 5527 
HÉSZ módosítások 12 096 
Teljesítési garancia 1 095 
ÁROP pályázat önrész 223/2008 ö.h. 1 540 
Német önk.zárópénz 93287 
Német önk.dec. szem.jutt+járulék 281 
Éprendbírság 8075 
Lakbérek 2579 
Ktár 1% bevétele 283 
Környezetvédelmi szla egyenlege 1800 
Munkáltatói kölcsön szla 2492 
Szállítói tartozások (megrendelések) 1485 
Informatikai pályázat (Pitypang Óvoda) 670 
Dec. bérjárulék 11590 
Ápolási díjak járuléka 217 
Képv.tiszteletdíj 2563 
Pm. végkielégítése 1841 
Közszolg. szabályzat 830 
Walter és Less szerz 2694 
16/2007f szerz (Domain.hu) kötelezettsége 
Pityp.óvodára 

12000 

 -Zichy P.u. bővitésére 9600 

ebből NKŐ 281 
Előző években képzett tartalék 
maradványa 

356729 

Tárgyévi módosított pénzmaradvány -25623 
Kiutalatlan intézménytámogatás -52476 
Kiutalatlan normatív támogatás  7212 
Intézményi befizetési kötelezettség 6834 
Ktgvetési bef. többlettámogatás miatt -3123 
Költségvetési pénzmaradvány -67176 
Intézményi elvonás 38933 
Felosztható pénzmaradvány 356729-67176+38933=328486 
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 -NKÖ Óvodaép. 1000 
Közbizt.Alapítvány támogatására-áthúzódó 500 
Nőgyógyász rendelő 300 
Nádastó terv 469 
Szennyvíz terv (KEOP) 625 
Okm.iroda víztelenítése 171 
Tölgyfa u. –sajtó,reklámtev. 600 
Tölgyfa u. építési ktg.áthúzódó 645 
Közalkalmazotti és közcélú fogl. étkezési 

hozzájárulása 
44 460 

Céltartalék személyi kiadások 7 500 
Általános tartalék 11 401 
  
Összesen: 328 486 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
134/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium 2009. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Jogcím Összeg e Ft-ban 
2009. évi záró pénzkészlet 6011 
Egyéb pénzügyi elszámolások  1412 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7423 
Költségvetési kiutalatalan támogatás 12575 
Költségvetési pénzmaradvány 19998 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 12001 
Szabad pénzmaradvány 7997 

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása: 

 
Jogcím Összeg e Ft-ban 
  
EU pályázat 6012 
Érettségi pályázat 57 
Informatikai pályázat 432 
Személyi juttatások 3928 
Szállítói tartozások 1572 
  
  
  
Összesen 12001 
Hivatal elvonása 7997 
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Összesen 

19998 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
135/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2009. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Jogcím Összeg e Ft-ban 
2009.évi záró pénzkészlet       0 
Egyéb pénzügyi elszámolások  3 667 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 3 667 
Költségvetési kiutalatlan támogatás                 26 476 
Költségvetési pénzmaradvány                30. 143 
Feladattal terhelt pénzmaradvány                 6841 
Szabad pénzmaradvány  23302 

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása: 

 
Jogcím Összeg  eFt-ban 
  
Túlórák+járulékok 3 197 
Informatikai pályázat 2100 
Ped. továbbképzés 524 
Érintésvédelem 726 
Biztosító 294 
  
Összesen 6841 
Hivatal elvonása 23302 
MINDÖSSZESEN 30143 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
136/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a GAMESZ 2009. évi pénzmaradványát az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 

Jogcím Összeg E-Ft-ban 
2009.évi záró pénzkészlet  
Egyéb pénzügyi elszámolások  1384 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
137/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város képviselő testülete az Erkel Ferenc Művelődési Ház 2009. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg E-Ft-ban 
2009. évi záró pénzkészlet                                0 
Egyéb pénzügyi elszámolások  27 
Előző évi tartalékok  
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 27 
Költségvetési kiutalatlan támogatás 10120 
Költségvetési pénzmaradvány 10147 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 4945 
Szabad pénzmaradvány 5202 

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása: 
 

Jogcím Összeg e-Ft-ban 
Szállítói tartozások 4945 
Összesen 4945 
Hivatal elvonása 5202 
ÖSSZESEN 10147 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
138/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Tarkabarka/Kunterbunt Óvoda 2009. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg E-Ft-ban 
2008.évi záró pénzkészlet 2336 
Egyéb pénzügyi elszámolások  120 

Előző években képzett tartalék 550 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 834 
Int.ktgvetési befizetés többlettám.miatt -6834 
Költségvetési kiutalatlan támogatás  
Költségvetési pénzmaradvány -6000 
Feladattal terhelt pénzmaradvány  
Szabad pénzmaradvány  
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Előző években képzett tartalék 108 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 2348 
Költségvetési kiutalatlan támogatás 3305 
Költségvetési pénzmaradvány 5653 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 1575 
Szabad pénzmaradvány 4078 
NÖ határozata étk. hozzájár.fedezetéről 2432 
NÖ határozata a beruházás fedezetéről 1646 
  

  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
139/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a belső ellenőr által készített jelentést a 
KESZIVÍZ Kft. átfogó ellenőrzéséről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
140/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja 2009. évről szóló éves összefoglaló jelentést a 
belső ellenőr által lefolytatott vizsgálatokról.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
141/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. FB 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló jelentést. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 2 mellette, 2 ellene és 10 tartózkodással nem fogata el, hogy BVV 
Kft. Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjainak a korábbiakban megállapított havi bruttó 
20.000,- Ft tiszteletdíja változatlan maradjon. 
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A jelenlévő 14 fő képviselő 8 mellette, 4 ellene és 2 tartózkodással nem fogata el a 
határozati javaslat A verzióját. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 11 mellette és 4 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat B 
verziójának 1. pontját. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 14 mellette és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat B 
verziójának 2. pontját és az alábbi határozatot hozta: 
 
142/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1,2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BVV Kft. alapítójának a Felügyelő Bizottság 

elnökének havi bruttó 60.000,- Ft; tagjainak havi bruttó 40.000,- Ft tiszteletdíjat állapít meg 
2010. február 1-jétől. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 22/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat 1. 
pontját [BVV Kft. FB díjazása] hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1. pontra: 2010. február 1.  Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
        2. pontra: azonnal 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
143/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: polgármester,  

       BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 12 mellette és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
144/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, nem fogadja el a BVV Kft. ügyvezetője 

munkaszerződésének módosítását. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri hivatalt, hogy készítse elő 

BVV Kft. ügyvezetője számára határozatlan időre szóló 30 napos felmondási időt 
tartalmazó megbízási szerződést a Képviselő-testület 2010. májusi rendes ülésére. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 

      2. pontra: 2010. májusi képviselő-testületi ülés        2. pontra: jegyző 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a BSzM Nonprofit Kft. 

                                           
1 öf. 22/2010. (I. 26.) sz. határozat 1. pontjával 
2 Hatályon kívül helyezte a 286/zárt/2012. (VI. 12.) ÖH 
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ügyvezetője munkaszerződésének megszüntetését, valamint megbízási szerződését azzal a 
módosítással, hogy a 7. pontban szereplő „90 napban” szövegrész helyébe” „30 napban” 
szövegrész kerüljön és az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BSzM Nonprofit Kft. Alapítója a Karsai 

Izabellával (an: Seres Julianna, 1055 Budapest, Bihari János u. 18. szám alatti lakos) 2008. 
november hó 15. napja és 2013. június 30. napja közötti határozott időre szóló 
munkaszerződést közös megegyezéssel megszüntetik az 1. számú melléklet szerint. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BSzM Nonprofit Kft. Alapítója a BSzM 
Nonprofit Kft. ügyvezetői teendőinek ellátásával a 2. számú melléklet szerinti tartalommal 
megbízza Karsai Izabellát (an: Seres Julianna, 1055 Budapest, Bihari János u. 18. szám 
alatti lakos), az alábbi módosítással: 
− a 7. pontban szereplő „90 napban” szövegrész helyébe” „30 napban” szövegrész 

kerüljön. 
Karsai Izabella az ügyvezetői teendőket határozatlan időre szóló megbízási szerződés 
alapján látja el.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 
szerződések aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal    Felelős: 1-3. pontra: Polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
146/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Budakeszi 
Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit. Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester,  
                                                                                  BSzM Nonprofit. Kft. ügyvezetője 

 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
147/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BSzM Nonprofit Kft. alapítója, a Felügyelő 

Bizottság elnökének havi 0,- Ft; tagjainak 0,- Ft tiszteletdíjat állapít meg 2010. február 1-
jétől. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 119/2009. (IV. 21.) számú önkormányzati 
határozatot és a 22/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozat 2. pontját [BSzM 
Nonprofit Kft. FB díjazása] hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1. pontra: 2010. február 1.  Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

                                           
1 öf.: 290/z/2008. (XI. 13.) 
1 öf. 119/2009. (IV. 21.), 22/2010. (I. 26.) 
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       2. pontra: azonnal 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet és a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratainak módosításait az alábbi határozatokat hozta:  
 
148/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi Általános Iskola 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító 
okiratát 2010. június 15-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: 2010. június 15.    Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet és a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratainak módosításait az alábbi határozatokat hozta:  
 
149/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Nagy Sándor József Gimnázium 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú módosító 
okiratát 2010. június 15-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
 
Határidő: 2010. június 15.    Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet és a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratainak módosításait az alábbi határozatokat hozta:  
 
 
150/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú 
módosító okiratát 2010. június 15-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2010. június 15.    Felelős: polgármester 
 

                                           
1 öf.: 226/2010. (VI. 17.) 
1 öf. 20/2010. (I. 26.) 
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A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratainak módosításait az alábbi határozatokat hozta:  
 
 
151/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Gazdasági, Műszaki Ellátó és 
Szolgáltató Szervezet egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 
2. számú módosító okiratát 2010. június 15-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2010. június 15.    Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a Széchenyi István Általános 
Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító 
okiratainak módosításait az alábbi határozatokat hozta:  
 
152/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratát 2010. június 15-ei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
 
Határidő: 2010. június 15.    Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
153/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete biztosítja az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
munkatársának 2010. június 1-2010. december 31. közötti bérét, bruttó 1.507.744,- Ft-ot az 
általános tartalék pénzmaradványból megtakarított bérjellegű kerete terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
154/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 

                                           
1 öf.: 115/2010. (III. 23.) 
1 öf.: 16/2010. (I. 26.) 
1 Hatályon kívül helyezte a 199/2010. (V. 18.) sz. határozat 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának 7. sz. módosítását melléklet szerinti tartalommal – az 
eredetivel és módosításaival – egységes szerkezetben foglaltan az alábbi módosítással: 

− A VIII. fejezet 5. pontjában szereplő „június 15.” szövegrész helyébe 
„szeptember 15.” szövegrész lépjen. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
155/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Törökbálint Önkormányzata, 
valamint a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása által beadni kívánt „TÁMOP-3.1.3-10/1 
Közép-magyarországi Régió természettudományos közoktatás megújítására” kiírt 
pályázatához. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a Czövek Erna 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény munkatársa ellen folytatandó fegyelmi eljárásban 
résztvevő vizsgálóbiztosnak dr. Csomor Rita Mária képviselőt, valamint a fegyelmi bizottság 
tagjainak Bánhidi László és Müller Károly képviselőket jelöli ki és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
156/z/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény munkatársa ellen folytatandó fegyelmi eljárásban résztvevő vizsgálóbiztos 
személyének dr. Csomor Rita Mária képviselőt jelöli ki. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény munkatársa ellen folytatandó fegyelmi eljárásban résztvevő fegyelmi 
bizottság tagjainak Bánhidi László és Müller Károly képviselőket jelöli ki.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 16 fő képviselő 14 mellette és 2 tartózkodással elfogadta a 125/a. számú 
előterjesztés határozati javaslatát. 
 
A jelenlévő 16 fő képviselő 5 mellette, 2 ellene és 9 tartózkodással nem fogata el, hogy ne 
kerüljön megjelölésre melyik gazdasági társaságba kerüljenek integrálásra a feladatok. 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 258/zárt/2010. (VII. 27.) 
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A jelenlévő 16 fő képviselő 12 mellette, 3 ellene és 1 tartózkodással nem fogata el, hogy a 
Gamesz feladatait a BVV Kft-be integrálja. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 11 mellette és 4 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat B 
verziójának 1. pontját. 
 
A jelenlévő 16 fő képviselő 14 mellette és 2 tartózkodással elfogadta, hogy a kiszervezéssel 
kapcsolatos egyéb feladatok ütemezésére az alábbiak szerint kerüljön sor:  
Feladat:           Képviselő-testületi ülés időpontja: 
- Kiszervezendő feladatok meghatározása     2010. április 27. 
- Gazdasági, munkajogi számítások      2010. május 18. 
- Döntéshozatal a kiszervezésről      2010. május 18. 
- Intézmények alapító okiratai módosításának előkészítése  2010. június 22. 
- Gazdasági társaság(ok) alapító okirat-módosításának előkészítése 2010. június 22. 
- Megszüntető okirat előkészítése      2010. június 22. 
- Vonatkozó rendeletek, határozatok módosítása    2010. július 27. 
- Feladatok átadása-átvétele       2010. augusztus 1. 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 14 mellette és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat B 
verziójának 2. pontját és az alábbi határozatot hozta: 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a továbbiakban a Gamesz-
hoz az intézményektől érkező karbantartási, javítási, stb. munkálatok írásbeli formában 
legyenek dokumentálva szakfeladatonként. 
 
A fenti szavazások alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
157/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a kiszervezéssel szemben támasztott általános 

elvárásokat az alábbiakban jelöli meg:  
− a feladat ellátásának költségei csökkenjenek, 
− a szolgáltatások minősége javuljon, 
− az Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátással kapcsolatos felelőssége és 

befolyása ne csökkenjen. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy a Gamesz költségvetési 

szervet megszünteti és feladatait gazdasági társasági formába integrálja, mely 
tevékenységek szakfeladatszám szerint az alábbiak: 

– Zöldterület-kezelés 
– Óvodai intézményi közétkeztetés 
– Munkahelyi étkeztetés 
– Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
– Szociális étkeztetés 
– Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
– Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek 
– Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás 
– Köztisztasági feladatok végzése, szerződések előkészítése, kezelése, 
– Játszóterek üzemeltetése, karbantartása, szerződések megkötése, 

                                           
1 öf.: 195/2010. (V. 18.), 223/2010. (VI. 18.) 
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– Zöldfelületek, terek, parkok üzemeltetése, szerződések megkötése, kezelése. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

alábbi tevékenységeit gazdasági társasági formába integrálja: 
− beruházások, fejlesztések éves tervére javaslattétel; 
− önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos tervezések előkészítése; 
− önkormányzati intézmények nagyobb felújításainak és beruházásainak előkészítése, 

lebonyolítása és ellenőrzése; 
− önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési munkák ellenőrzése; 
− önkormányzati beruházások műszaki átadás-átvételének szabályszerű lebonyolítása; 
− gáz-, víz-, csatornavezetékek és bekötések nyilvántartásának vezetése, valamint az 

ezzel kapcsolatos feladatok ellátása; 
− út-, híd- és járdaépítések koordinálása; 
− vagyongazdálkodási, lakásgazdálkodási koncepció kidolgozása, vagyongazdálkodási 

stratégia kimunkálásában közreműködés, aktuális költségvetési rendelettervezet 
előkészítésében közreműködés; 

− önkormányzati tulajdonú ingatlanok hibabejelentésének felvétele, hibaelhárítása, 
szükség esetén vállalkozóval szerződéskötés előkészítése, egyéb bérlői bejelentések 
ügyintézése; 

− önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződéseinek előkészítése; 
− éves ingatlan- és helyiségstatisztika összeállítása, továbbítása; 
− beruházásokkal kapcsolatos statisztikák összeállítása; 
− ingatlanhasználati szerződések előkészítése; 
− üres ingatlanok nyilvántartásba vétele, hasznosításra vonatkozó előterjesztések 

elkészítése;  
− adatszolgáltatás éves ingatlan-és helyiségstatisztika összeállításához; 
− mezőgazdasági rendeltetésű földterületek haszonbérleti szerződéseinek előkészítése; 
− önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos pályázati eljárások, 

árverések bonyolítása, szerződéskötések előkészítése; 
− vagyonköri változások átvezetése, tulajdonos képviseletében eljárás Körzeti 

Földhivatal, Közigazgatási Hivatal stb. felé; 
− értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésre előkészítése; 
− közüzemi szolgáltatókkal szerződések előkészítése, bejövő számlák ellenőrzése, 

(intézményi és egyéb ingatlanok esetében); 
− az önkormányzat vagyon-és felelősségbiztosításával kapcsolatos ügyek bonyolítása; 
− a temető üzemeltetése; 
− digitális közműtérkép kezelése; 
− közvilágítás üzemeltetési szerződéseinek előkészítése, közvilágítási feladatok 

koordinálása; 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt a 2-3. pontban foglalt elvi döntések 

alapján a megalapozott végső döntés meghozatalához szükséges gazdasági és munkajogi 
számítások elvégzésére.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban foglalt 
gazdasági és munkajogi számítások alapján a végső döntés meghozatalához az előterjesztést 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készítse elő a feladatokat 
átvevő gazdasági társaság(ok)kal szembeni elvárásokat a kiszervezendő tevékenységek 
tekintetében, illetve azok elmaradásának következményeit, tekintettel arra, hogy az elvárt 
pozitív eredmények teljesüljenek. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy az alábbi feladatok jelenlegi 
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kiszervezésre nem kerül sor, hanem azoknak egy későbbi ütemezésben történő megoldása 
szükséges: 

− kommunális szemétszállítási feladatok koordinálása, szerződések megkötésének 
előkészítése; 

− külső forrás biztosítása érdekében pályázatok figyelése, önkormányzati részvétel 
előkészítése, pályázatok benyújtása; 

− gondnokság és karbantartás; 
− közterület-felügyelet, nem hatósági feladatot ellátó része; 
− telefonközponti feladatok; 
− nagy értékű beszerzések; 
− víziközmű átvételének előkészítése (egyeztetés az LTP tagokkal, egyeztetés a 

műszaki hiányosságok megoldásáról); 
− takarítói és karbantartói tevékenység. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérje fel a Budakeszi 
Lokálpatrióták Egyesületét, hogy a Hivatal adatszolgáltatása alapján készítse el a 2-3. 
pontban foglalt elvi döntésekkel kapcsolatos gazdaságossági számításokat. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kiszervezéssel kapcsolatos egyéb 
feladatok ütemezésére az alábbiak szerint kerüljön sor:  

Feladat:               Képviselő-testületi ülés időpontja: 
- Kiszervezendő feladatok meghatározása    2010. április 27. 
- Gazdasági, munkajogi számítások     2010. május 18. 
- Döntéshozatal a kiszervezésről      2010. május 18. 
- Intézmények alapító okiratai módosításának előkészítése  2010. június 22. 
- Gazdasági társaság(ok) alapító okirat-módosításának előkészítése 2010. június 22. 
- Megszüntető okirat előkészítése     2010. június 22. 
- Vonatkozó rendeletek, határozatok módosítása   2010. július 27. 
- Feladatok átadása-átvétele      2010. augusztus 1. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a továbbiakban a Gamesz-hoz az 
intézményektől érkező karbantartási, javítási, stb. munkálatok írásbeli formában legyenek 
dokumentálva szakfeladatonként. 

 
Határidő: 1. és 9. pontra: folyamatos Felelős: 1.-3. és 5-9. pontra: polgármester 

2-3. pontra: 2010. augusztus 1.              4. pontra: jegyző 
4. pontra: 2010. április 30.  10. pontra: Gamesz vezetője 
5-8. pontra: 2010. májusi képviselő-testületi ülés 
10. pontra: azonnal 

 
 
158/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő - testülete tudomásul veszi, hogy a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását tartalmazó tervezet a melléklet szerinti formában kerül az Állami Főépítész elé, 
valamint a lakosság számára 30 napos közzétételre.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy amennyiben a 
Corpus Kft. a fennálló tartozását nem egyenlíti ki, a szükséges jogi teendőket az 
Önkormányzat ügyvédei végezzék el. 

A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat 1-2., 
valamint 4-5. pontjait azzal, hogy az 5. pontban szereplő „2010-re a 8 millió Ft” szövegrész 
helyébe „2010. évre vonatkozó” szövegrész kerüljön. 

 

A fenti szavazások alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
159/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadja el a temető bérleti díjának     6 millió 

Ft-ra történő csökkentését. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sírhelymegváltási díjak elmaradt 

inflációs emeléséből származó veszteséget 2008 és 2009 évre kompenzálja oly módon, 
hogy az elmaradt bérleti díjak összegébe beszámítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete kéri, hogy a szerződésben (3. sz. melléklet) 
meghatározott fejlesztéseket vállalkozó 2010. december 31-ig végezze el. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete vállalja, hogy 2010. évre vonatkozó bérleti díjat és 
a sírhelymegváltási díjakat a 2009 évi KSH inflációs rátával 4,2 %-kal együttesen emeli. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy amennyiben a Corpus Kft. a 
fennálló tartozását nem egyenlíti ki, a szükséges jogi teendőket az Önkormányzat 
ügyvédei végezzék el. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal             Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
160/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi abbéli szándékát, hogy a   29/2005. (VII. 

01.) Budakeszi Helyi Építési Szabályozásáról és Szabályozási tervéről szóló rendeletben 
Erdő utca – Kossuth Lajos utca – Rákóczi Ferenc utca – Erkel Ferenc utca által határolt 
tömbben az Lke2 építési övezetű területeken a szabályozás úgy változzon, hogy a 
beépítettség maximum 30 %, telkenként pedig maximum négy lakás legyen építhető. Ez 
irányú szándékát egy szándéknyilatkozatban rögzíti. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a tervezőt (DRO Stúdió Bt., Képviseli: 
Ongjerth Richárd, 1121 Budapest, Árnyas út 32. B.), hogy folyamatban lévő Budakeszi 
Településszerkezeti Tervének, valamint Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási 
Tervének átfogó módosítása során ezen határozat 1. pontját vegye figyelembe.  

 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                           
1 öf.: 192/2010. (V. 18.) 
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161/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, szerezze be szakjogász 
véleményét a közművesítési hozzájárulással kapcsolatban, hogy milyen típusú utcák esetében 
lehet kivetni azt. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 2 mellette, 4 ellene és 7 tartózkodással nem fogadta el a határozati 
javaslat A változatát.  
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat B változatát 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
162/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gaál Judit Ilona 2092 Budakeszi, Akácfa u. 6/A. sz. alatti 
lakossal megkötött  Budakeszi, Fő u. 100. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 
határozott időre szóló használati megállapodását 2010. május 1-től 2010. június 30-ig 
meghosszabbítja, tekintettel a  használó szociális körülményeire. Az Önkormányzat felé 2010. 
április 9-én fennálló és 2010. január 1-től nem teljesített 4 havi használati díjat összesen 168.000 
Ft  összegben és a közüzemi díj hátralékot 2010. 06.30-ig köteles rendezni. 
 
 
Határidő: 2010. május 31. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
163/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Vadász Jenő Ádám és Vadászné Farkas Irénnel 

megkötött 2092 Budakeszi, Fő u. 154. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló  bérlakás 
határozott idejű szerződését 2010. május 1- 2010. június 30-ig meghosszabbítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület Vadász Jenő és Vadászné Farkas Irén 2010. március 
23-án érkezett beadványára melyben kérte, hogy a Budakeszi, Fő u. 154. sz. alatti lakás 
müszaki állapotára, saját és felesége egészségi állapotára tekintettel az önkormányzat 
egyösszegű   pénzbeli térítést állapítson  meg részére, tekintettel arra, hogy a lakásra 
megrendelt értékbecslés még nem érkezett meg, a kérelemre visszatér az értékbecslést 
követően. 

 
 
Határidő: 1-2. pontra: 2010. május 30. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 

                                           
1 öf.: 26/2010. (I. 26.) 
1 öf.: 358/2009. (XI. 10.) 
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A jelenlévő 13 fő képviselő 8 ellene és 5 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslat 
A változatát.  
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat B változatát 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
164/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Ozsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. 
sz. alatti lakossal megkötött lakásbérleti szerződést 2010. május 1-től 2010. június 30-ig 
meghosszabbítja tekintettel a bérlő szociális helyzetére. Az Önkormányzat felé fennálló 
120.650 Ft lakbér és 108.264 Ft közüzemi díj tartozását a Novák és Társai Ügyvédi Iroda dr. 
Szabó Zsuzsanna ügyvéd által küldött levélben foglaltaknak megfelelően köteles havi egyenlő 
részletekben 12 hónap alatt megfizetni. 
 
Határidő: 2010. május 31. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette és 1 ellene elfogadta a határozati javaslatot. 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 3 mellette, 4 ellene és 7 tartózkodással nem fogadta el, hogy azok 
a képviselők, akik korábban testvérvárosok által vendéglátásban részesültek, szállásolják el 
a Családi napok rendezvényre érkező testvérvárosi települések küldötteit és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
165/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2010. augusztus 19. és 21. 

napjain tartandó Családi napok rendezvény előkészületeiről szóló tájékoztatót. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. augusztus 19. és 21. napjain tartandó 

Családi napok rendezvényre 2.600.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret 
pénzmaradványból megtakarított dologi kiadás keret terhére 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozat: 
 
 
166/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóiratot érintő 
költségcsökkentő javaslatait az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Méret: A3 
Szín: Fekete-fehér 

                                           
1 öf.: 359/2009. (XI. 10.) 
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Terjedelem: átlagban 8 oldal 
Papír: 80 grammos 
Egyszer hajtva 
Példányszám: 5500 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot azzal a 
módosítással, hogy a „600.000,- Ft” szövegrész helyébe „700.000,- Ft” kerüljön és az alábbi 
határozatot hozat: 
 
167/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány fennálló 
tartozásainak rendezésére és működési költségeire 700.000,- Ft-ot biztosít az általános 
tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozat: 
 
 
168/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város képviselő-testülete utólag jóváhagyja a 123/2010. (II. 23.) számú 
önkormányzati határozattal elfogadott Medascot Kft. (képviseli: dr. Kristóf Judit ) háziorvosi 
megbízási szerződésének módosítását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozat: 
 
169/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi Város Önkormányzata és a 
Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat közötti, családok átmeneti otthonára vonatkozó Ellátási 
Szerződés 2010. március 31-től 2012. március 31-ig történő meghosszabbítását, egyben 
felhatalmazza Budakeszi Város Polgármesterét az Ellátási Szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 9 mellette, 2 ellene és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozat: 
 

                                           
1 öf. 123/2010. (III. 23.) 
1 öf.: 259/2009. (VII. 14.), 415/2009. (XII. 15.) 
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170/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a felnőttorvosi rendelőkből a humán egészségügyi 
ellátásban keletkező fertőzésveszélyes hulladék hűtve tárolására az 1/2002. (I.11.) EÜM 
rendelet szerint 160 literes hűtőszekrényt vásárol, melynek 50.000.- Forint fedezetét az 
általános keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
171/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 77/2010. (II. 23.) számú önkormányzati 

határozatának 2. számú pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a MICHELIN Hungária 
Abroncsgyártó Kft. „VIGYÁZZ GYEREKEK” feliratú közterületi figyelemfelhívó 
tábláinak kihelyezése az alábbiak szerint történik: 
− Knáb János u. – Szél u. – Temető u. kereszteződésénél a Temető utcában 1-1 db 

mindkét forgalmi irányban; 
− Márity László u. Sportpálya bejárata előtti szakaszán 1-1-db mindkét forgalmi 

irányban; 
− Fő u. Polgármesteri Hivatal bejárata előtti szakaszán 1-1-db mindkét forgalmi 

irányban; 
− Fő u. – Kert u. kereszteződésénél a Fő utcán 1-1-db mindkét forgalmi irányban. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 77/2010. (II. 23.) számú önkormányzati 
határozatát az alábbi 4. számú ponttal egészíti ki: 
„4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert arra, hogy amennyiben a 
MICHELIN Hungária Abroncsgyártó Kft. 2011-ben is indít hasonló pályázatot, arra újra 
nyújtson be pályázatot Önkormányzatunk.” 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: pályázati kiírás alapján 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
172/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 2010. évben aktualizált Közoktatási 
Esélyegyenlőségi Tervet.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

                                           
1 öf.: 77/2010. (II. 23.) 
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A jelenlévő 14 fő képviselő 13 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 
173/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 575.000 Ft+ÁFA összeget biztosít a Tölgyfa utca - Pátyi 
út kereszteződésében lévő csapadékvíz-elvezető árok olajszennyeződésének felszámolására az 
általános tartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 12 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
174/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi, hogy a közszolgálatiság biztosítása 

érdekében továbbra is szándékában áll a testületi ülések közvetítése. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVR TV-nek történő 

segítségnyújtás ügyében tárgyalást kezdeményez, a tárgyaló delegációt tagjai az alábbiak: 
Tagai István, Kertész Ferenc, Mészner Antal, Ohr Alajos, Hegedűsné Kovács Enikő, 
Czifra Zsuzsanna.2 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a delegációt, hogy – mivel pénzbeli 
támogatásra nincs lehetőség – a tárgyalások irányvonalát esetleg egy üzleti alapon történő 
helyiség biztosítása képezze a BVR TV-nek. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi, hogy szándékában áll a Fő utca 74. szám 
alatti helyiséget – amely a könyvtár volt raktárhelyisége – mint stúdiót a BVR Tv 
rendelkezésére bocsátani. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy határozza 
meg, az esetlegesen bérbeadandó Fő u. 74. sz. alatti raktárhelyiség havi bérleti díját. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
            5. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 12 mellette, 1 ellene és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
175/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 174/2010. (IV. 27.) számú (BVR televizióval 
kapcsolatos tárgyalódelegáció felállítása) önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 
„2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVR TV-nek történő segítségnyújtás 
ügyében tárgyalást kezdeményez, a tárgyaló delegációt tagjai az alábbiak: Tagai István, Kertész 
Ferenc, Mészner Antal, Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné, Czifra Zsuzsanna.” 
 

                                           
1 öf.: 53/2010. (II. 23.) 
2 a tárgyaló delegáció tagjait a 175/2010. (IV. 27.) sz. határozat módosította 
1 öf.: 53/2010. (II. 23, 175/2010. (IV. 27.) 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 11 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy 
reklámgazda feladatokat szolgáltatási koncesszióba adja és a határozati javaslat 3. pontjában 
szereplő elérendő egyik célként 100 m2 térítésmentes reklámfelület biztosítását jelöli meg a 
Koncesszióba adó és/vagy Koncesszióba adó intézményei számára, valamint a 3. pontot 
kiegészíti „Illegális hirdetések, reklámok eltávolítása” szövegrésszel. 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 9 mellette, 2 ellene és 3 tartózkodással úgy döntött, hogy a 
szerződés időtartama 5 év legyen. 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 7 mellette, 4 ellene és 3 tartózkodással nem fogadta el, hogy a 
szerződés időtartama 10 év legyen. 
 
A fenti szavazások alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
176/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat: 
(a határozat a 117/2016. (III. 1.) Kt. döntéssel visszavonásra került) 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

Törvény (Kt.) 242. § (4) bekezdése szerint a közterületi reklámgazda feladatokat 
szolgáltatási koncesszióba adja. 

2. A közbeszerzési eljárás célja: városi reklámgazda tevékenység ellátása. 
3. Elérendő cél:  

Ajánlatkérő tulajdonában, és kezelésében lévő ingatlanainak, közigazgatási területén lévő 
közterületeinek reklámcélú hasznosítása, reklámgazda tevékenységek ellátása. 

- Budakeszi Város reklámtérképének elkészítése, az állomány folyamatos aktualizálása 
(felmérés a Budakeszi önkormányzat közigazgatási határain belül található valamennyi 
meglévő közterületi és közterületről látható reklámfelületről, hirdető- és 
reklámberendezésről). 

- A reklámhasznosító feladat hosszú távú tevékenységi modelljének elkészítése, a város 
reklámarculatának, a hasznosítható reklámfelületek tervezése együttműködve a 
koncesszióba adóval, valamint az előbbiek koncesszióba adó általi elfogadása esetén a 
reklámhasznosító feladat végrehajtása a vonatkozó jogszabályok szerint. 

- Rendszeres felmérések, ellenőrzések végzése a szabálytalan reklám célú közterület-
használat felszámolásának, az építési engedéllyel nem rendelkező hirdető- és 
reklámberendezések feltárásának és az ún. vadragasztások visszaszorításának 
érdekében. 

- Intézkedések kezdeményezése a hatóság felé a jogosulatlan reklám célú közterület-
használat megszüntetése érdekében, a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

- Utcabútorok, üdvözlő, irányító és információs táblák, térképek, buszmegállóvárók 
elhelyezése.  

- A koncesszióba adó tulajdonába kerülő utcabútorok, üdvözlő, irányító és információs 
táblák, térképek karbantartása, javíttatása.  

- 100 m2 térítésmentes reklámfelület biztosítása a Koncesszióba adó és / vagy 
Koncesszióba adó intézményei számára.  

- A közterületek jogszabályoknak megfelelő reklámcélú hasznosítása: a közterületek 
reklámcélú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződések megkötése, bérleti díjak 
beszedése.  
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- A koncessziós szerződés időtartama alatt a hirdető- és reklámberendezések 
karbantartása, szükség szerinti javíttatása. 

- Részvétel politikai plakátok választási időszak alatti elhelyezésével kapcsolatos 
egyeztetéseken, a reklámkoncepcióban javaslat az ilyen célra hasznosítható 
reklámfelületekkel kapcsolatosan, valamint külön megállapodás esetén az abban 
foglaltak szerinti reklámfelület biztosítása. 

- Lakossági hirdetések elhelyezésének biztosítása. 
- Illegális hirdetések, reklámok eltávolítása. 

4. A szerződés időtartama: 5 év 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a közterületi 

reklám rendszergazda tevékenység ellátásával kapcsolatban - nemzeti értékhatárokat 
elérő közbeszerzési eljárás lefolytatására, hivatalos közbeszerzési tanácsadó útján. A 
kiírás közzététele előtt a közbeszerzési tanácsadó egyeztessen a Hivatallal és a 
Városüzemeltetési és Beruházási Bizottsággal. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 

      2-5. pontra: pályázati kiírás alapján      5. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 15 fő képviselő 14 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
177/2010. (V. 06.) számú önkormányzati határozat:1 2 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy az önkormányzati 
tulajdonú 774/21 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartásban 333 m2 területtel felvett telken levő 5 
garázs egyikének, Temesvári Mihályné garázsának (25 m2 garázs + az odavezető út) egyszeri 
földhasználati díjaként a kölcsönösen elfogadott 150.000.- Ft  kerüljön megállapításra.        

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 79/2010 (II.25.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő 1-2 pont:azonnal                                           Felelős 1-2 pont: Polgármester 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 8 mellette, 4 ellene, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
178/zárt/2010. (V. 6.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a következő testületi ülésre hívja meg dr. Pesta 
János ügyvédet és a nyílt ülésen felmerült problémákkal szembesítse, erről 
tájékozódjon. 

 
2. Továbbra is maradjon jogfolytonosan érvényben a dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 

megbízása. 
 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete  a dr. Pesta János ügyvédnek megküldött 
felmondást érvénytelennek tekinti. 

                                           
1 öf.: 79/2010. (II. 23.) 
2 öf.: 181/2010. (V. 18.) 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Pesta János ügyvédet, hogy vegyen 

részt a 2010. május 11-ei „Walter-perben” a tárgyaláson. 
 

5. E határozat kerüljön helyben kihirdetésre és haladéktalanul kerüljön aláírásra.  
 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
határozatról az érintetteket haladéktalan értesítse. 

 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy azokból az anyagokból, 

amelyeket a polgármester 2010. május 6-án a dr. Pesta János Ügyvédi Irodától 
megkapott, abból az utolsó két hónapban készült iratok másolatát - tájékozódás céljából 
- minden képviselő számára juttassa el. 

 
Határidő: 1-7. pontra: azonnal Felelős: 1-5. pont: polgármester 
  6-7. pont: polgármester és jegyző 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
179/zárt/2010. (V. 6.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Viziközmű Társulat ügyeivel 
kapcsolatban a korábban felvállalt és kikerülhetetlen kötelezettségen felül, a készfizető-
kezességet meghaladó feladatot nem kíván vállalni. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal – titkos szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  

 
180/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tikos szavazás alapján a Pitypang Óvoda 
intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és annak 
eredményeképpen 12 db igen és 1 db nem szavazattal a Pitypang Óvoda magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával Andrejkó Bernadettet bízza meg 2010. augusztus 1-től 2015. július 31-
ig terjedő időszakra. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően alapilletményben 
és vezetői pótlékban határozza meg. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az intézményvezetői megbízáshoz szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 

                                           
1 öf.: 384/2009. (XI. 30.) 
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181/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Novák és Társa Ügyvédi Irodát, hogy a 
Budakeszi, 774/21 hrsz.-ú ingatlanon Temesvári Mihályné garázsa ügyében folyó perben a 
következő egyezséget megkösse: 
 
A felperes a Ptk. 155. § alapján a felépült garázsra tulajdonjogot szerzett, a garázs alatti 
területre, valamint a garázshoz vezető útra földhasználati jogot szerzett és ezért egyszeri, 
150.000,- Ft földhasználati díj megfizetésére köteles. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
182/zárt/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KESZIVÍZ Kft. ügyvezetőjének 2009. évi 
prémium feladatatok teljesítését és hozzájárul 5 havi, bruttó 2.500.000,- Ft összegű prémium 
kifizetéséhez. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal elfogadta, hogy a vezetői 
munkaszerződés módosítás 2.2 pontja az alábbiakra változzon: „11. A Munkavállaló – a 
Felügyelő Bizottság egyetértésével – az Alapító által elfogadott teljesítménykövetelmény 
teljesítése esetén a megbízás időpontjától kezdődően legfeljebb 6 havi alapbérnek megfelelő 
éves teljesítménydíjra jogosult a javadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A 
teljes teljesítménydíj az ügyvezetőt maradéktalan teljesítés esetén illeti meg. Részleges 
teljesítés esetén 6 havi alapbérének arányos része kerül kifizetésre. Ugyancsak arányos díjat 
kell kifizetni az ügyvezető megbízásának év közben történő megszűnése vagy szüneteltetése 
esetén.” 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a munkaszerződést 2010. 
június 1. napjától kívánja módosítani. 
 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
183/zárt/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a KESZIVÍZ Kft Alapítója hozzájárul Király 

Uzor (an.: Szlaboczky Éva, lakik: 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám alatti lakos ) és 
Budakeszi Város Önkormányzata között 2009. augusztus 5-én a KESZIVÍZ Kft 
ügyvezető igazgatói feladatok ellátására kötött munkaszerződés módosítására irányuló 
szerződés 2010. június 1. napjától történő módosításához az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal az alábbi módosításokkal: 
− A munkaszerződés módosítására 2010. június 1. napjától kerüljön sor; 

                                           
1 öf.: 177/2010. (V. 6.) 
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− A vezetői munkaszerződés módosítás 2.2 pontja az alábbiakra változzon: „11. A 
Munkavállaló – a Felügyelő Bizottság egyetértésével – az Alapító által elfogadott 
teljesítménykövetelmény teljesítése esetén a megbízás időpontjától kezdődően 
legfeljebb 6 havi alapbérnek megfelelő éves teljesítménydíjra jogosult a 
javadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelően. A teljes teljesítménydíj az 
ügyvezetőt maradéktalan teljesítés esetén illeti meg. Részleges teljesítés esetén 6 
havi alapbérének arányos része kerül kifizetésre. Ugyancsak arányos díjat kell 
kifizetni az ügyvezető megbízásának év közben történő megszűnése vagy 
szüneteltetése esetén.” 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt 
szerződés-módosítás aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta, azzal a 
módosítással, hogy az első határozatban a „2010. május 31-ig” szövegrész helyébe a „2015. 
május 31-ig” szövegrész kerül.  

 
184/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a Keszivíz Kft. könyvvizsgálójának a 

2010. június 1-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra –  5 év határozott időre - az M & 
Silver Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft-t (székhelye: 1027 Budapest, Fazekas u. 19-23.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-567683; ügyvezető: Dr. Méri Sándor; kamarai engedélyszám: 
000215) választja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét az 1. pont alatt 
könyvvizsgáló megválasztásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
185/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a Keszivíz Kft. könyvvizsgáló 

díjazását 2010. június 1. napjától 70.000.- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 362/2009. (XI. 10.) számú önkormányzati 

határozatot hatályon kívül helyezi. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét az 1. pont alatt 

meghatározott könyvvizsgáló díjazásnak változásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 

                                           
1 öf.: 362/2009. (XI. 10.) 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 71 - 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 
186/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 2/2010. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a 2/2010. számú módosító okirat, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét az 1. pont alatt 
meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
187/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KESZIVÍZ Kft. ügyvezetőjének 2010. évre 
meghatározott teljesítményfeladatait. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
188/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KESZIVÍZ Kft. 2009. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KESZIVÍZ Kft. 2009. évi adózott eredményét 

eredménytartalékba helyezi. 
. 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
189/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft ügyvezető igazgatóját és az 
önkormányzat által megbízott ügyvédeket, vizsgálják meg a szennyvíz-csatornára való utólagos 
rákötés esetén a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének lehetőségeit. 
 
Határidő: 2010. júniusi KT ülés Felelős: Keszivíz Kft ügyvezetője 

                                           
1 öf.: 120/2006. (VII. 4.), 361/2009. (XI. 10.), 69/2010. (II. 23.) 
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  Novák és Tsa ügyvédi iroda 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
190/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a KESZIVÍZ Kft. 2010. évi üzleti tervét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
191/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja az Agora Projekt Kft által 

kezdeményezett Ökopiac-szolgáltatóház projekt tervének előkészítését a Dózsa György 
téren. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a további tárgyalásokra az alábbi képviselőket jelöli 
ki: Bánhidi László VTKB elnök, Ohr Alajos VÜBB elnök, Kertész Ferenc PVB elnök, 
Dr. Csomor Rita Mária, Somlóvári Józsefné. A tárgyalásokat Tagai István polgármester 
vezeti. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat a 
következő 3. ponttal egészüljön ki: „Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az 
önkormányzat ügyvédeit, hogy a 159/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat 5. 
pontja alapján haladéktalanul tegyék meg a szükséges jogi intézkedést.”és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
192/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Corpus Kft. kérését a bérleti díj 7 MFt-ra 

csökkentésére, az iparűzési adó, az újabb urnafal költségének beszámítására,  a bérleti díj 
fizetés átütemezésre nem fogadja el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a temető üzemeltetési szerződésével kapcsolatos 
159/2010. (IV. 27.) határozatát fenntartja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédeit, hogy a 
159/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozat 5. pontja alapján haladéktalanul 
tegyék meg a szükséges jogi intézkedést. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: Novák ésTsa ügyvédi Iroda 
 
 

                                           
1 öf.: 159/2010. (IV. 27.) 
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A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

193/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Város Önkormányzat 2009. 

évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 
beszámolót. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális Sport és Ifjúsági 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg az alábbi gyermekeket és fiatalokat érintő problémákat: 
– a rendőrség vagy a polgárőrség képviselője által bűnmegelőzési program sorozat 

szervezése 2010-ben az általános iskolások és középiskolások részére, 
– „biztonságos kerékpározás” tanfolyam szervezése,     
– megnőtt az agresszió a gyermekek körében, ezért a konfliktusok megfelelő 

kezelésére csoportfoglalkozások szervezése szükséges két tréner segítségével az 
általános iskolásoknak, 

– a 13-18 éves fiataloknak szabadidős programok szervezése, mert az unatkozás 
rongálást, bűncselekményeket von maga után. Programok szervezéséhez helyiségre 
van szükség, melyhez civilek, önkéntesek és szakemberek bevonása szükséges.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Kulturális Sport és Ifjúsági 
Bizottságot, hogy vizsgálja meg a gyermekek és fiatalok szabadidő eltöltésének 
lehetőségeit az alábbiak szerint: 
– az általános iskola tanulói számára nyári napközis tábor megszervezése helyi vagy 

kistérségi szinten, 
– hátrányos helyzetű gyermekek részére nyári táborozási lehetőség biztosítása 

kistérségi szinten, melyhez szükséges pénzügyi támogatás nyújtásának lehetőségét 
meg kell vizsgálni, 

– óvodai, bölcsődei férőhelyek bővítése azon alacsony jövedelmű családok 
érdekében, ahol a GYES mellett az anya szeretne munkába állni, 

– a már működő gyermekcsoporton túl a kulturált szabadidő eltöltése érdekében 
szélesíteni, növelni szükséges a gyermekek számára nyújtható év közbeni és nyári 
programokat, 

– továbbra is a szociális és az oktatási intézmények pályázataikkal kell, hogy 
támogassák a gyermekeknek, fiataloknak nyújtható szolgáltatásokat. 

 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 
194/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Szociális Központ beszámolóját 2009. évi családsegítés, nappali ellátás, a házi segítségnyújtás, 
az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás körében végzett munkáról. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy az 5. pont az alábbiakkal 
egészüljön ki: 
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„Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármestert, Szabó Ákos Péter alpolgármestert, Bánhidi 
László VTKB elnökét, Ohr Alajos VÜBB elnökét, Kertész Ferenc PVB elnökét, dr. Csomor 
Rita Mária képviselőt és Somlóvári Józsefné képviselőt”. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elutasította azt, hogy ne kerüljön sor a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv megszüntetésére, 
valamint a Polgármesteri Hivatal egyes tevékenységeinek kiszervezésére. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal – a fenti módosítással – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
195/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1,2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezetének (GAMESZ) és a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal egyes 
feladatainak kiszervezéssel szemben támasztott általános elvárásokat az alábbiakban 
jelöli meg: 
– a feladat ellátásának költségei csökkenjenek, 
– a szolgáltatások minősége javuljon, 
– az Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátással kapcsolatos felelőssége és 

befolyása ne csökkenjen. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GAMESZ költségvetési szervet 

2010. július 31*. napjával megszünteti és az alábbi feladatait 2010. augusztus 1. napjával 
gazdasági társasági formába integrálja a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft.-be: 
– Zöldterület-kezelés, 
– Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 
– Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek, 
– Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás, 
– Intézmények karbantartása, felújítása, 
– Köztisztasági feladatok végzése, szerződések előkészítése, kezelése, 
– Játszóterek üzemeltetése, karbantartása, szerződések megkötése, 
– Zöldfelületek, terek, parkok üzemeltetése, szerződések megkötése, kezelése; 
továbbá az alábbi feladatait 2010. augusztus 1*. napjával a Budakeszi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába integrálja: 
 
 
− Óvodai intézményi közétkeztetés 
− Munkahelyi étkeztetés 
− Szociális étkeztetés 
− Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal alábbi 
tevékenységeit 2010. július 31.* napjával megszünteti és ezen tevékenységek elvégzését 
2010. augusztus 1.* napjával gazdasági társasági formába integrálja a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-be: 
− beruházások, fejlesztések éves tervére javaslattétel; 

                                           
1 Öf. 223/2010. (VI. 8.) számú önkormányzati határozat 1. pontjával. A csillagozott szövegrészek a következőre 
módosulnak: „átfogó gazdaságossági hatástanulmány elkészültét követően”. 
2 Hatályon kívül helyezte a 398/2010. (XI. 16.) sz. önkormányzati határozat 
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− önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos tervezések előkészítése; 
− önkormányzati intézmények nagyobb felújításainak és beruházásainak 

előkészítése, lebonyolítása és ellenőrzése; 
− önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési munkák ellenőrzése; 
− önkormányzati beruházások műszaki átadás-átvételének szabályszerű 

lebonyolítása; 
− út-, híd- és járdaépítések koordinálása; 
− vagyongazdálkodási, lakásgazdálkodási koncepció kidolgozása, 

vagyongazdálkodási stratégia kimunkálásában közreműködés, aktuális 
költségvetési rendelettervezet előkészítésében közreműködés; 

− önkormányzati tulajdonú ingatlanok hibabejelentésének felvétele, hibaelhárítása, 
szükség esetén vállalkozóval szerződéskötés előkészítése, egyéb bérlői 
bejelentések ügyintézése; 

− önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződéseinek előkészítése; 
− éves ingatlan- és helyiségstatisztika összeállítása, továbbítása, kivéve az 

ingatlanvagyon-kataszter; 
− beruházásokkal kapcsolatos statisztikák összeállítása; 
− ingatlanhasználati szerződések előkészítése; 
− üres ingatlanok nyilvántartásba vétele, hasznosításra vonatkozó előterjesztések 

elkészítése;  
− adatszolgáltatás éves ingatlan-és helyiségstatisztika összeállításához; 
− mezőgazdasági rendeltetésű földterületek haszonbérleti szerződéseinek 

előkészítése; 
− önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos pályázati 

eljárások, árverések bonyolítása, szerződéskötések előkészítése; 
− értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésre előkészítése; 
− a temető üzemeltetése; 
− közüzemi szolgáltatókkal szerződések előkészítése, bejövő számlák ellenőrzése, 

(egyéb ingatlanok esetében), kivéve az önkormányzati intézmények saját közüzemi 
számláit; 

− közvilágítás üzemeltetési szerződéseinek előkészítése, közvilágítási feladatok 
koordinálása. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a GAMESZ költségvetési szervének 
megszüntetésével és a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezésével 
kapcsolatos személyi jellegű költségek fedezetét GAMESZ személyi juttatás keret és a 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás keret terhére biztosítja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, Dr. Csutoráné dr. Győri 
Ottília alpolgármestert, Szabó Ákos Péter alpolgármestert, Bánhidi László VTKB 
elnökét, Ohr Alajos VÜBB elnökét, Kertész Ferenc PVB elnökét, dr. Csomor Rita Mária 
képviselőt és Somlóvári Józsefné képviselőt, hogy készítse elő a feladatokat átvevő 
gazdasági társaság(ok)kal szembeni elvárásokat a kiszervezendő tevékenységek 
tekintetében, illetve azok elmaradásának következményeit, tekintettel arra, hogy az elvárt 
pozitív eredmények teljesüljenek. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt, a GAMESZ 
vezetőjét és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegyék meg az alábbi ütemezés szerint: 
Feladat: Képviselő-testületi ülés időpontja: 
– Gazdasági, munkajogi számítások 2010. május 18.* 
– Döntéshozatal a kiszervezésről 2010. május 18.* 
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– Intézmények alapító okiratai módosításának  
 előkészítése 2010. május 27.* 

– Megszüntető okirat előkészítése 2010. május 27.* 
 
– Gazdasági társaság alapító okirat-módosításának  
 előkészítése 2010. május 27.* 

– Vonatkozó rendeletek, határozatok módosítása 2010. július 27.* 
– Feladatok átadása-átvétele 2010. augusztus 1.* 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri GAMESZ vezetőjét és a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a GAMESZ tulajdonában 
lévő vagyontárgyak és eszközök átadás-átvételére az intézkedéseket tegyék meg. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét és a GAMESZ vezetőjét, hogy készítse el Budakeszi 
Város közterületi karbantartási tervét és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a feladat-átvétellel kapcsolatosan készítsen 
elő pénzügyi tervet, valamint koncepciót a szervezetre és annak működésére 
vonatkozóan. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az átvett feladatokkal kapcsolatosan a 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse elő. 

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri GAMESZ vezetőjét, a Polgármestert, a 
jegyzőt, valamint a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, 
hogy az alábbi ütemezésben a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg: 

 
 

Időpont: Intézkedés: 
2010. május 18.  Képviselő-testület végső döntése a kiszervezésről 
2010. június 1.* 

Hivatal vonatkozásában 
Ktv. 17/A. § (2) bekezdés: Átadás előtt 60 nappal 
tájékoztatás a szervezeti jogállás megváltozásáról. 
Ktv. 17/A. § (2) bekezdés: A tájékoztatással 
egyidejűleg, az átadás előtt 60 nappal a 
továbbfoglalkoztatásról tájékoztatás. 

2010. július 1.* 

GAMESZ vonatkozásában 
Kjt 25/A. § (2) bekezdés: Átadás előtt 30 nappal 
tájékoztatás és konzultáció 
Kjt 25/A. § (3) bekezdés: A tájékoztatással 
egyidejűleg, az átadás előtt 30 nappal tájékoztatás a 
további foglalkoztatásról a munkaszerződés tartalmi 
elemeire vonatkozó ajánlattal együtt. 

2010. július 1.* 

Hivatal vonatkozásában 
Ktv. 17/A. § (3) bekezdés: Tájékoztatást követő 30 
napon belül nyilatkozat a munkavállaló részéről, 
hozzájárul-e a továbbfoglalkoztatáshoz. 
 

2010. július 15.* 

GAMESZ vonatkozásában 
Kjt 25/A. § (5) bekezdés: Nyilatkozat a munkavállaló 
részéről, hozzájárul-e a továbbfoglalkoztatáshoz. 

2010. augusztus 1.* 

Hivatal vonatkozásában 
Átadás időpontja 
Ktv. 17/A. § (5) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást 
vállalóknak a jogviszony megszűnés és új jogviszony 
létesítésének időpontja. 

2010. augusztus 1.* Átadás időpontja 
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GAMESZ vonatkozásában Kjt. 25/A. § (5) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást 
nem vállaló munkavállaló értesítése a jogviszony 
megszűnéséről a végkielégítés megállapításával. 
Kjt. 25/A. § (6) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást 
vállalóknak a jogviszony megszűnés és új jogviszony 
létesítésének időpontja. 

 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri GAMESZ vezetőjét, hogy készítse el a 

GAMESZ zárómérlegét. 
 
Határidő: 1.-4. pontra: azonnal  
 5-7. és 11. pontra: folyamatos, befejezésre 2010. augusztus 1. 
 8-9. pontra: 2010. júniusi képviselő-testületi ülés 
 10. pontra: 2010. júliusi képviselő-testületi ülés 
 12. pontra: megszűnéstől számított 90. nap 
 
Felelős: 1.-5. pontra: polgármester 
 7. pontra: GAMESZ vezetője és Budakeszi Városfejlesztési és  
  Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 6. és 11. pontra: polgármester, jegyző, GAMESZ vezetője, Budakeszi  
  Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 8. pontra: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
  ügyvezetője és a GAMESZ vezetője 
 9-10. pontra: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
  ügyvezetője 
 12. pontra: GAMESZ vezetője 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
196/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a város közoktatási és közművelődési 

intézményei által kidolgozott, az előterjesztés mellékletét képező, 2010. évi „tanulók 
részére készített nyári program javaslatairól” szóló tájékoztatót. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a programjavaslatokat 
jelentesse meg Budakeszi Hírmondó májusi számában, valamint a 
www.budakesziportál.hu weboldalon. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
197/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 417/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  

                                           
1 öf.: 172/2009. (VI. 2.), 417/2009. (XII. 15.) 
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„az új koncepció jóváhagyásának határidejéül 2010. május 30-át jelöli meg” szövegrész helyébe 
„az új koncepció jóváhagyásának határidejéül 2010. június 30-át jelöli meg” szövegrész lép. 
 
Határidő: 2010. június 30. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
198/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 320/2009. (IX. 15.) számú önkormányzati határozat (Az 
orvosi ügyelet működésére kiírandó közbeszerzési eljárásról) végrehajtását legkésőbb 2010. 
december 31-ig elhalasztja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
199/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 154/2010. (IV. 27.) számú (BTT 
Társulási Megállapodás módosítással történő elfogadása) önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
200/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának 7. sz. módosítását melléklet szerinti tartalommal – az 
eredetivel és módosításaival – egységes szerkezetben foglaltan. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
201/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete indítványozza Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 
tagjainak a Társulási Megállapodás módosítását az alábbiak szerint: 
 

                                           
1 öf.: 320/2009. (IX. 15.) 
1 öf.: 154/2010. (IV. 27.) 
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A VIII. fejezet 5. pontjában szereplő pénzügyi hozzájárulás befizetése teljesítésének második 
részlete „június 15.” helyett „szeptember 15.” legyen. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
202/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMRFT-TEUT-2008.-Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása támogatására kiírt 
pályázaton a Munkácsy u. (Meggyes utca – Vásárhelyi utca) útburkolat felújítására elnyert 
támogatás összegből - 6.800.000,- Ft-ból - 71.849,- Ft-ról lemond. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene és 4 tartózkodással elfogadta a következő 
módosítást: „Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Magyarok Szövetsége Budakeszi 
Közösségét, hogy törekedjenek magyar áruk árusítására.” 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette, 1 ellene és 1 tartózkodással elfogadta a következő 
módosítást: „Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 
ingyenes használati megállapodás elékészítésekor térjen ki a mobil toilet használatára és 
biztosítására.” 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással – a fenti módosításokkal – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
203/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a Magyarok Szövetsége Budakeszi 

Közössége által szervezett Magyarok Vásárának a Budakeszi, Árpád fejedelem téren 
(2306/65 hrsz) 2010. május 29-én történő megtartásához.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Magyarok Szövetsége Budakeszi 
Közösségét, hogy törekedjenek magyar áruk árusítására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingyenes 
használati megállapodás előkészítésekor térjen ki a mobil toilet használatára és 
biztosítására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes 
használati megállapodás megkötésére. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 4 pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

                                           
1 öf.: 107./2010. (V. 18.) 
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204/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít a 2010. évi Pedagógus-nap 
szervezésére és lebonyolítására a 2010. évi általános tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta (a jelenlévő 
dr. Csomor Rita Mária készülékét kikapcsolta, nem szavazott): 
 
205/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbi módosításokkal jóváhagyja a Czövek Erna 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát:  
 
Az intézmény fő feladata, alapdokumentumai, jogosultsága 

 
1. Az intézmény fő feladata: Alapfokú művészetoktatás- zeneművészeti ág 
 
Kiegészül: Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik, 
mely a művészi kifejező készségeket megalapozza, illetve előkészít, felkészít a szakirányú 
továbbtanulásra.  
 
2. Az intézmény alapdokumentumai: 
 
Kiegészül:  A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény  alapján, a korábban érdi, majd százhalombattai kihelyezett tagozatként működő 
zeneiskola,  a Budakeszi Önkormányzat 133/1991. számú Alapító okirata határozata alapján, 
mint önálló intézmény kezdte meg jogszerű működését.  
 
6. §      Az intézmény vezetősége 

Az igazgatói döntés előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. 
 
Kiegészül: Az iskolavezetés tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, tanszakvezetők, KT elnök. A 
felmerülő kérdésekben az érintett vezetők rendszeresen megbeszélést tartanak. A 
megbeszélések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre – a napirendi ponttól függően – 
meghívható az iskolatitkár, az SZMK és a DÖK elnöke. 
 
7. §      Közalkalmazottak 
 
Kiegészül: Mind a pedagógus, mind pedig az iskolatitkár és a takarító köteles a munkakezdés 
előtt legalább egy órával előbb jelezni, ha az adott napon a munkakörét nem tudja ellátni. 
 
14.§     A nyitva tartás rendje 
 
Módosul: A hivatalos ügyek intézése az irodában történik 10 -16 óra között.  
 
17. §    A tanulói jogviszony létesítése és következményei 
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A tanulók felvétele 
 
Kiegészül: Nem budakeszi lakosú tanulókról várólistát készít az iskola, melyben elsőbbséget 
élveznek azok a tanulók, akik tankötelezettségüket Budakeszi valamely közoktatási 
intézményében teljesítik és a beiratkozásokat követően az esetlegesen üresen maradt helyekre 
felvehetők.  
 
 A Közoktatási törvény, illetve a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet  és a 2009/2010. tanév 
rendjéről szóló 24/2009. (V.25.) OKM rendelet módosítása szerint a Czövek Erna AMI az 
SZMSZ - ét az alábbiak szerint módosítja: 
 
IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
 
2.§ A Rendelet 7.§ (2) bekezdésének módosítása értelmében  
 
Az Iratkezelési Szabályzat – Az ügyiratok átadása az ügyintézőnek és a határidős nyilvántartás 
/ 1. 2. és 3. pontja az alábbiak szerint változott: 
 
1. „A gyermekekkel, a tanulókkal kapcsolatos ügyeket az ügy elintézéséért felelős 
alkalmazott  köteles haladéktalanul, de legkésőbb az iktatás napjától számított huszonkét 
munkanapon elintézni.  
 
2. „A nevelési-oktatási intézmények működésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidő 
huszonkét munkanap. 
 
3.  „Ha az ügy elintézésére a szülői szervezet, diákönkormányzat jogosult, döntését legkésőbb 
az iktatástól számított huszonkét munkanapot követő első ülésén köteles meghozni.”    
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
206/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a „Közbiztonság kérdése az ifjúság 

körében a nyári szünidővel összefüggésben” tájékoztatót. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Sportpálya üzemeltetési szerződésével 

együtt tárgyalja újra a következő Képviselő-testületi ülésen a budakeszi fiatalok találkozó 
helyére történő javaslattételt. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Civil szervezeteit, hogy juttassák 
el a Hivatal részére, hogy milyen megoldásokat javasol arra vonatkozóan, hogy az ifjúság 
tartalmas programokkal lés biztonságos helyen találkozhasson. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 2-3. pont: következő testületi ülés 3. pont: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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207/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2010. márciusi beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
208/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2010. április 29 - i üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
209/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat áprilisi pénzügyi helyzetéről készült 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
210/2010. (V. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat májusi pénzügyi helyzetéről készült 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
211/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária emlékházzal kapcsolatos előterjesztését a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz, valamint az OKSIB-hoz utalja vissza 
tárgyalásra a Kompánia Színházi Társulat és a Mezei Mária Alapfokú Művészetoktatási 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 348/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 
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Intézmény ajánlata alapján. Továbbá úgy dönt, hogy Mezei Mária végrendeletét kikéri a 
közjegyzőtől, valamint felveszi a kapcsolatot a család képviselőjével Tóth Barnabással. 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
212/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-2.3.1/B-2008-0003 jelű projekt (Buszsáv-
pályázat támogatási szerződése) napirendet a következő képviselő-testületi ülésen is tárgyalni 
kívánja azzal, hogy a Hivatalt felkéri a kapcsolódó anyagok (együttműködési megállapodás, 
stb.) kiküldésére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-2.3.1/B-2008-0003 jelű projekt 
visszavonásáról szóló tájékoztatót elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, Bánhidi Lászlót, 
a VTKB elnökét és Ohr Alajost, a VÜBB elnökét, hogy a Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft-
vel folytasson tárgyalásokat a buszsáv projekt megvalósításra vonatkozóan. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete haladéktalanul megkeresi a Magyar Közút Kft-t egy 
helyszíni bejárás lebonyolítása érdekében.  
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a Buszsáv-pályázat során 
keletkezett önkormányzati költségeket (például tervezési költségek) mutassa ki és a Pro Régió 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel folytasson tárgyalásokat az önkormányzatot terhelő költségekről. 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete javasolja a Polgármesterek Szövetségénél 
kezdeményezni az Országgyűlés felé a megfelelő törvényi változások előkészítését, mely 
nagyobb hatáskört biztosít az önkormányzatok számára az évtizedekig fel nem újított utak 
esetén. 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete átadja az előterjesztést a budakeszi újságok 
szerkesztőinek, amiben pontosan le vannak írva a Buszsáv-pályázat visszavonásával 
kapcsolatos, az önkormányzat szempontjából fontos cáfolatok. 
 
Határidő: 1-6 pontokra azonnal  Felelős: 1-4. pontokra: jegyző 
          1-6. pontokra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
213/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BVV Kft. 2009. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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214/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Rathaus keller hasznosítására. 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Rathaus keller üzemeltetési és 
esetleges bővítési célú hasznosítására 2010. június 10-re készül el a dokumentáció. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
215/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi repülőtér üzemeltetésével a 2010. 
május 26-án a két egyesület részvételével lefolytatott egyeztetés alapján 2010. dec. 31-
ig az eddigi üzemeltetőt, a Csepel Aeroklub Farkashegy Sportegyesületet bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a repülőtér 2011. jan. 1-től történő üzemeltetésére 

a két repülőklub és az önkormányzat ügyvédeinek bevonásával pályázatot ír ki. 
 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Csepel Aeroklub SE-t, hogy biztosítsa a 
folyamatos betekintést a repülőtér üzemeltetés könyvelésébe az önkormányzat és a 
MÁV Sportrepülő Egyesület részére. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal    Felelős: 1-3. pontra: polgármester 

2. pontra: 2010. augusztus 1.      
3. pontra: folyamatos 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
216/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BSZM Nonprofit Kft. 2009. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
217/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 347/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Szennyvíztisztítási és 
Szennyvízelvezetési Projekt pályázattal kapcsolatos RMT és CBA helyzetéről szóló 
tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 11 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
218/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázatot nyújt be a KEOP 
(Környezeti és Energia Operatív Program) 2009-1.2.0. Szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási konstrukció keretében a csatornahálózat és a szennyvíztisztítás 
fejlesztésére. 
A projekt teljes összköltsége 2 687 571 155 Ft, az igényelt vissza nem térítendő 
támogatás összege 1 930 430 928 Ft,  saját rész (tervezett önerő) 757 140 227 Ft. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szükséges önrészt az 
önkormányzat költségvetésében biztosítja, illetve a költségvetésben valamint a 3 évre 
előre szóló költségvetési tervében (a gördülő 3 éves költségvetés terhére) a teljes 
projektösszeget a felhalmozási célú bevételek és felhalmozási célú kiadások között 
nevesítetten szerepelteti. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját erő biztosításához 
szükséges külső forrás bevonása esetén a külső forrás adósságszolgálatának fedezetét a 
saját költségvetésében a szükséges ütemezés szerint biztosítja, az adósságszolgálatot 
nem építi be a csatornadíjba. 

 
Határidő: 1. pontra: 2010. június 14.   Felelős: polgármester 
                 2. és 3. pontra: támogatási szerződés aláírása 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
219/a/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és 
Csatornázási Társulat ügyeinek tisztázása érdekében tárgyaló delegációt jelöl ki. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tárgyaló delegáció tagjai: Ohr 

Alajos, Müller Károly, Serény József Vince, tanácsnok, Nagy Ferencné és Somlóvári 
Józsefné. 

 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy közbeszerzési eljárás 
keretében kíván dönteni a KEOP 2009.1.2.0 szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási 
konstrukció keretében csatornahálózat és szennyvíztisztítás fejlesztéséhez szükséges, saját 
erőhöz szükséges külső forrás bevonásáról. 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 86 - 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette, 1 ellene szavazattal  úgy döntött, hogy a saját erő 
biztosításához a meglevő szennyvíztisztító telepet értékesíti legalább 500 millió forint 
értékben.  
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a saját erő biztosításához 
bevonja a lakosságot a csatornázással érintett területen. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a nem elszámolható 
költségek fedezésére bevonja a tevékenységéből származó szennyvízkibocsátással rendelkező 
vállalkozásokat is. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a KESZIVÍZ Kft. 
felhalmozott eredménytartalékát a szennyvízprojekt fejlesztésénél az önerő biztosítására 
kívánja felhasználni. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő a fenti szavazási arányokkal az alábbi határozatot hozta: 
 
219/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete közbeszerzési eljárás keretében kíván dönteni a 
KEOP 2009.1.2.0 szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási konstrukció keretében 
csatornahálózat és szennyvíztisztítás fejlesztéséhez szükséges, saját erőhöz szükséges 
külső forrás bevonásáról. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját erő biztosításához a 

meglevő szennyvíztisztító telepet értékesíti legalább 500 millió forint értékben. 
 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a saját erő biztosításához bevonja 
a lakosságot a csatornázással érintett területen. 

 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nem elszámolható költségek 

fedezésére bevonja a tevékenységéből származó szennyvízkibocsátással rendelkező 
vállalkozásokat is. 

 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KESZIVÍZ Kft. felhalmozott 

eredménytartalékát a szennyvízprojekt fejlesztésénél az önerő biztosítására kívánja 
felhasználni. 

 
Határidő: 1. pontra: KEOP pályázat beadása   Felelős: polgármester 
2.3.4.5. pontra: Támogatási szerződés aláírása 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
220/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a BVV Kft. 2009. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót. 
 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 87 - 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
221/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Támogatási Szerződés 3. számú módosítását 
a „Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program” tárgyú, EU-
támogatásra számot tartó projekt előkészítéséhez. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 ellene az alábbi határozatot hozta: 
 
222/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 5. számú módosító okiratát 2010. július 31-ei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2010. július 31. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a módosító javaslatokról 
„csomagban” szavaz. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a 222/2010. (V. 27.) számú 
(Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása) önkormányzati határozatot hatályon 
kívül helyezi, valamint a 195/2010. (V. 18.) számú (végső döntés a Gamesz valamennyi, illetve 
a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezéséről) önkormányzati határozatban 
szereplő határidők módosuljanak úgy, hogy azokhoz rendelt feladatok az átfogó 
gazdaságossági hatástanulmány elkészültét követően teljesüljenek. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a Gamesz valamennyi, 
illetve a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezése kapcsán átfogó 
gazdaságossági hatástanulmány céljából ajánlat kérésére kerüljön sor. 
 
A fenti szavazások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
223/2010. (VI. 8.) számú önkormányzati határozat:1,2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 222/2010. (V. 27.) számú 

                                           
1 öf.: 61/2009. (III. 3.) 
1 Hatályon kívül helyezte a 223/2010. (VI. 8.) sz. önkormányzati határozat 
1 öf.: 157/2010. (IV. 27.), 195/2010. (V. 18.) 
2 Hatályon kívül helyezte a 398/2010. (XI. 16.) sz. önkormányzati határozat 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 88 - 

(Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása) önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi, valamint a 195/2010. (V. 18.) számú (végső döntés a Gamesz 
valamennyi, illetve a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezéséről) 
önkormányzati határozat az alábbiak szerint módosul: 
A 2-3. pontokban szereplő „2010. július 31.” szövegrészek; a 2-3.; 6. és 11. pontokban 
szereplő „2010. augusztus 1.” szövegrészek; a 6. pontban szereplő „2010. május 18”, 
„2010. május 27.” és „2010. július 27.” szövegrészek; a 11. pontban szereplő „2010. 
június 1.”, „2010. július 1.” és 2010. július 15.” szövegrészek helyébe „átfogó 
gazdaságossági hatástanulmány elkészültét követően” szövegrészek lépnek. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Gamesz valamennyi, illetve a 
Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezése kapcsán átfogó gazdaságossági 
hatástanulmány céljából ajánlat kérésére kerüljön sor. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
224/2010. (VI. 8.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 103/2010. (III. 9) számú határozata 
alapján bevételezett, a Fővárosi Vízművek Zrt által átutalt 66 MFt és kamatai összeget, amely 
jelenleg 84,5 MFt, az Ö 4200 2002 0064 számú hitelszerződésből származó kötelezettsége 
teljesítésére kívánja fordítani, azzal a megkötéssel, hogy bármilyen kifizetés történik – akár az 
Önkormányzat hozzájárulása nélkül is – az kizárólag az Önkormányzat valamennyi jogának 
fenntartásával érvényes. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
225/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Német Önkormányzat részére 

21.736.000,- Ft kamatmentes, visszatérítendő támogatást biztosít a melléklet 
megállapodás alapján. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
226/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat:1 
 

                                           
1 öf.: 93/2010. (III. 9.), 103/2009. (III. 9.) 
1 öf. 148/2010. (IV. 27.) 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi Általános Iskola 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító 
okiratát 2010. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2010. augusztus 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta (jelenlévő 
Czifra Zsuzsanna nem szavazott): 
 
227/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottsága és a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatára, a Budakeszi Város Német 
Önkormányzatának egyetértésével úgy dönt, hogy: 
 
1 A fenntartó önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel a német nemzetiségi 

kéttannyelvű osztály 8 fővel1, valamint a nyelvoktató kisebbségi osztály 19 fővel történő 
indítása helyett a két osztályt összevonva, a nyelvoktató kisebbségi osztály 27 fővel 
történő beindítását engedélyezi.  

2 felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy tegye meg a szükséges 
oktatásszervezési lépéseket annak érdekében, hogy a 2010/2011 szeptemberében induló 
két, nemzetiségi elsős osztály a nyelvoktató kisebbségi osztályba összevonásra kerüljön. 

3 felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gazdálkodási és oktatásszervezési okokra 
hivatkozva kérje meg az Oktatási Hivataltól az elsős német nemzetiségi osztály 1 fővel 
történő létszámtúllépését. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
228/2010. (VI. 17.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Pest Megye Közgyűlésének 

a „Tégy a parlagfű ellen!” Közhasznú Alapítvánnyal közösen  
- 2010. 06. 21-27. között - megrendezett megyei parlagfű-, gaz-, gyommentesítési 
versenyben való önkormányzati részvételt.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei versenykiírásban 
meghatározott 2010. 06. 21-27. közt terjedő akcióhéten - 2010. 06. 26-án szombaton - a 
lakosság, a civil szervezetek, a GAMESZ és a Polgármesteri Hivatal bevonásával külön 
„Parlagfű-, gyom- és gazmentesítési akciónap”-ot szervez a Város belterületén. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a parlagfű-, gaz-, gyommentesítési 
verseny népszerűsítésével kapcsolatos lakossági és civil szervezeti figyelemfelhívó 
propaganda tevékenységet (elektronikus és papír alapú figyelemfelhívások, igazoló 
űrlapok kiküldése és terjesztése, plakátok kihelyezése, a település internetes honlapján 

                                           
1 Módosította a 246/2010. (VI. 30.) sz. önkormányzati határozat 
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tájékoztatók megjelenítése, stb.) a Polgármesteri Hivatal végezze el. A versenyben való 
minél szélesebb lakossági és civil szervezeti részvételt a helyi TV-ben is propagálni kell. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzati képviselőket, hogy aktív 
részvételükkel, valamint a választókerületekben élő lakosság bevonásával segítsék elő a 
Város versenyben való eredményes részvételét. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a versenyben való eredményes részvétel érdekében, 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a GAMESZ útján intézkedjen a 2010. 06. 21-27. 
közti akcióhéten - különösen a 2010. 06. 26-i akciónapon - a település belterületén az 
önkormányzat kezelésében lévő közterületek, utak és rézsűk mentén, valamint a 
közparkokban a gaz- gyom és parlagfű-mentesítés folyamatos elvégzésére.  

 
Határidő: 1-2 pontra: azonnal Felelős: 1-2 pontra: polgármester 
 3. pontra: azonnal 3 pontra: jegyző 
 4. pontra: azonnal 4 pontra: képviselő-testület 
 5. pontra: azonnal 5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
229/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. augusztus 21-i Családi nap 
rendezvényre elkülönített 2.600.000,- Ft-ból a tűzijáték megrendezésére fordítandó bruttó 
375.000,- Ft-ot Csikóstőttős település részére az árvízkárosultak megsegítése céljából utal át. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
230/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének 
Budakeszi Város közbiztonsági helyzetéről szóló 2009. évi beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
 
231/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szivárvány Óvoda és a 
Pitypang Óvoda módosított nevelési programját azzal a kikötéssel, hogy a nevelési-oktatási 
intézmények kötelező eszközeiről, felszereléseiről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendeletben 
foglalt, a Szivárvány és a Pitypang Óvoda nevelési programjában feltüntetett eszközök és 
helyiségek közül hiányzó tételek kialakításáról, beszerzéséről, valamint pályázatokon való 
részvételhez az önrész biztosításáról a fenntartó a mindenkori költségvetés tárgyalásakor dönt. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
232/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Szivárvány Óvoda és a Nagy Sándor 

József Gimnázium módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskolát, hogy a 
Szervezeti és Működési szabályzatát az alábbiak szerint módosítsa, illetve egészítse ki: 
a) Adatkezelési szabályzatot nyújtsa be, 
b) az SZMSZ nevelőtestületi záradékát nyújtsa be, 
c) az SZMSZ 4.2. pontjában meghatározott tagozatokat a jelenleg hatályos alapító 

okirattal összhangban javítsa: Német nemzetiségi tagozatot törölje.  
Az elkészített, nevelőtestület által jóváhagyott SZMSZ-t kérjük a soron következő 
Oktatási Bizottsági ülésre benyújtani.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1. pontra: polgármester 
                2. pontra: SZIÁI igazgatója 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 7 mellette 2 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy az OKSIB által összeállított utcanév lista két hétre kifüggesztésre kerüljön a 
Polgármesteri Hivatal faliújságjára.  
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 8 mellette 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta (Nagy Ferencné jelen volt, készülékét kikapcsolta, nem szavazott). 
 
233/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
  
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Meggyes városrészben található 4 és a Darányi 

városrészben található 5 utca elnevezéséről az alábbiak szerint dönt: 
 

Meggyes városrész:    Darányi városrész: 
 

hrsz. 0159 Hargita utca,  hrsz. 0165/16 Zsolna utca  
hrsz. 6835 Homoród utca,   hrsz. 0165/12 Losonc utca 
hrsz. 6812 Küküllő utca,   hrsz. 0165/8 Rozsnyó utca 
hrsz. 0162 Olt utca   hrsz. 0165/4, /22 Eperjes utca 

hrsz. 0165/6,/10,/14 Garam köz 
 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármester Hivatalt az elnevezések okán 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal     Felelős: 1. pontra: polgármester 
       2. pontra: 2010. 07.31.        2. pontra: jegyző 
 
* a 314/2014. (VI. 05.) Kt. határozattal módosítva 
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A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
234/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város képviselő-testülete egyetért a Dr. Pápay Judit Háziorvosi Bt. melléklet 

szerinti, háziorvosi megbízási szerződésének 2010. augusztus 01-től történő 
módosításával a 2. pontban foglalt feltétel teljesülése esetén. A módosítás lényege, hogy 
a Dr. Pápay Judit Háziorvosi Bt áthelyezi székhelyét a Budakeszi, Fő tér 1. szám alá. 

2. Budakeszi Város képviselő-testülete felkéri a Dr. Pápay Judit Háziorvosi Bt -t, hogy 
számoljon el a helyiséghasználatból adódó költségekkel 2010. július 15-ig. A leltár 
alapján átvett eszközökkel számoljon el a szerződés 1. sz. mellékletében foglalt 
kivételekkel. 

 
Határidő: 1. pontra: 2010. VII. 31.    Felelős: 1. pontra: polgármester 

            2. pontra: 2010. VII. 15.                                                    2. pontra: dr. Pápay Judit 
 
 
A jelenlévő 14 fő képviselő 9 mellette és 5 ellene szavazattal – titkos szavazással – az alábbi 
határozatot hozta:  
 
235/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tikos szavazás alapján a Budakeszi Hírmondó 
főszerkesztő választása során 9 db igen és 5 db nem szavazattal a főszerkesztői megbízást nem 
szavazta meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette és 2 tartózkodással úgy döntött, hogy a BVV Kft 
Megbízási Szerződése egészüljön ki azzal, hogy a Megbízó a Megbízottnak (BVV Kft)  
ügyvezetője feladatai ellátásáért továbbra is biztosítja az alábbi juttatásokat: 

- gépkocsi költségtérítés útnyilvántartással (mindkét cégre vonatkozóan), 
- mobiltelefon használat, 
- védő és munkaruha, 
- munkaegészségügyi ellátás, 
- étkezési térítés. 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette és 2 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot. 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette 1 ellene és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy felkéri 
a BVV Kft-t, hogy a BVV Kft a korlátlan gépkocsi használat okán 2 évre vezessen 
útnyilvántartást. 
 
 
A fenti szavazások alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
 
236/z//2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BVV Kft Alapítója, a Karsai Izabella (an.: 
Seres Julianna, 1055 Budapest, Bihari János u. 18. szám alatti lakos), a 2009. június 18-tól 
2014. június 18. napja közötti határozott időre szóló munkaszerződést közös megegyezéssel 
megszüntetik az 1. sz. melléklet szerint. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BVV Kft Alapítója a 2. számú melléklet 
szerinti tartalommal az alábbi módosítással elfogadja a Megbízási Szerződést: a Megbízó a 
Megbízottnak (BVV Kft)  ügyvezetője feladatai ellátásáért továbbra is biztosítja az alábbi 
juttatásokat: 
- gépkocsi költségtérítés útnyilvántartással (mindkét cégre vonatkozóan), 
- mobiltelefon használat, 
- védő és munkaruha, 
- munkaegészségügyi ellátás, 
- étkezési térítés és 
a BVV Kft ügyvezetői teendőinek ellátásával megbízza Karsai Izabellát (an.: Seres 
Julianna, 1055 Budapest, Bihari János u. 18. szám alatti lakos). Karsai Izabella az 
ügyvezetői teendőket határozatlan időre szóló megbízási szerződés alapján látja el. 

 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 

szerződések aláírására, valamint a szükséges intézkedések megtételére. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a BVV Kft a korlátlan 

gépkocsi használat okán 2 évre vezessen útnyilvántartást. 
 
 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal           Felelős: 1-3. pontra: Polgármester 

4. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
237/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megerősíti 95/2010. (III. 9.) számú önkormányzati 
határozatának 1. pontját, mely szerint  
„Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Dr. Pesta János Ügyvédi Irodát, hogy az 
Önkormányzatnak a Társulat kölcsönével kapcsolatban vállalt kezesi kötelezettségei és jogai 
körében teljes körűen képviselje az Önkormányzatot az OTP Bank Nyrt. és az OTP 
Lakástakarék Zrt. előtt azzal a megszorítással, hogy a tárgyalások során az Ügyvédi Iroda 
szerződést, megállapodást csak úgy köthet meg, elismerést csak úgy tehet, hogy annak teljes 
tervezetét (s nem annak körülírását), az Önkormányzat Képviselőtestülete előzetesen 
jóváhagyja. A felhatalmazás kiterjed iratokba való betekintésre, iratok másolására, iratmásolat 
kérésére is.” 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: 
polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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238/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatót a Budakeszi 

Önkormányzat, a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat és az OTP Bank között megkötött 
kölcsönszerződés lejáratáról. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat készfizető 
kezességére tervezett, de fel nem használt előirányzat összegével (8 975 611.-Ft + 
1 747 867.- Ft) a céltartalék előirányzatát megnöveli. 

 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
239/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. 2010. évi üzleti tervét azzal, hogy a táblázatban szerepeltetett 
összegeket a 2010. félévi zárás eredményei alapján pontosítani kell, mely kerüljön újra a 
Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményezése után a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
240/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a BSZM KFt Felügyelő Bizottságának a BSZM 
Kft 2009. évi tevékenységéről szóló jelentését. 
 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
241/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító 
Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervét azzal, hogy a táblázatban szerepeltetett összegeket a 2010. 
félévi zárás eredményei alapján, illetve a projekt befogadása után pontosítani kell, mely 
kerüljön újra a Felügyelő Bizottság és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
véleményezése után a Képviselő-testület elé.  
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
242/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a BSZM Kft. 2009. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
243/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SPAR Áruház 2413. hrsz-ú ingatlanának 
telekhatár rendezésére a Koczó Gyula földmérő által készített 2010/06. számú mellékelt 
vázrajzot a főépítész véleményezésével elfogadja abban az esetben alkalmazva, amennyiben 
valamely hatóság előírja.  
 
Határidő: azonnal                                                                                     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
244/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 235. számú (Pályázati felhívás a 
Rathauskeller üzemeltetési és esetleges bővítési célú hasznosításának ajánlattételére) napirendi 
pontot a Várostervezési és Környezetvédelmi Bizottsághoz utalja további tárgyalások céljából. 
 
Határidő: azonnal                                                                                     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
245/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a Budakeszi Szennyvíztisztítási és 
Szennyvízelvezetési Projekt KEOP 1.2.0.-2009. pályázat részét képező Részletes 
Megvalósítási Tanulmány (RMT) és Költség-Haszon Elemzés (CBA) módosított műszaki 
tartalmát. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 347/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 
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246/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 227/2010. (VI. 17.) számú határozatban 
foglaltak tartalmi megerősítése mellett, annak 1. pontjában található „18 fővel” szövegrészt „8 
fővel” szövegrészre módosítja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
247/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 420/2009. (XII. 15.) számú (ASP rendszerhez való 
csatlakozás) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
248/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Közbiztonságért Közalapítvány tájékoztatóját 
tudomásul veszi, mely a 2009. évi működéséről szóló közhasznúsági jelentést és számviteli 
beszámolót tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal                  Felelős: Kuratórium elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
249/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Darvai Oszkár vállalkozóval a szociális ételszállítás 

tárgyában 2002. március 27-én létrejött kölcsönös alap megállapodást változatlan 
tartalommal fenntartja 2011. július 01-ig. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Novák és Társa Ügyvédi Irodát az           1. 
pontban foglalt szerződés-módosítás elkészítésére, valamint a polgármestert annak 
aláírására. 

  
Határidő: 1. pontra: 2010. július 01.  Felelős: 1. pontra: polgármester  
  2. pontra: azonnal                                          2. pontra: Novák és Tsa Ügyvédi Iroda 
      polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
250/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete Gaál Judit Ilona 2092 Budakeszi, Fő u. 100. sz. alatti 
önkormányzat bérlakás használati megállapodását – méltányosságból – 2010. július 1-től 2010. 
augusztus 30-ig meghosszabbítja.  
 
  
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester, ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette 1 ellene 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati 
javaslatot és az alábbi az alábbi határozatot hozta: 
 
251/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadja el a Vadász Jenő Ádám és Vadászné Farkas 
Irénnel megkötött 2092 Budakeszi, Fő u. 154. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló bérlakás 
határozott idejű szerződésének 2010. július 1.-2010. október 31-ig történő meghosszabbítását.  
 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
252/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Ozsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. 
sz. alatti lakos önkormányzat lakás bérleti szerződését 2010. július 1. - 2010. október 31-ig 
meghosszabbítja azzal, hogy 2010. július 31-ig tisztázásra kerüljön a bérlő pontos tartozásának 
összege. 
  
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
253/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város  Képviselő-testülete Goreczki Gábor 2092 Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti 
önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakás bérleti szerződését 2010. július 1-től       2011. 
június 30-ig  meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester, ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
254/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete Mácsár Melinda 2092 Budakeszi, Fő u.164. sz. alatti 
önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakás bérleti szerződését 2010. július 1-től        2011. 
június 30-ig meghosszabbítja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester, ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
255/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a zöldövezet program kezdeményezését. A 
lehetséges beavatkozási helyszínek közül a református és a katolikus templom közötti terület, 
a Keszi-liget, illetve a Himnusz-szobor környezete, valamint, ha a terület nagysága eléri az 
1500 négyzetmétert, akkor a mozdony és környezete lehetségesek, melyek közül a civil 
szervezetekkel egyeztetve dönthet a pályázó.  
Ezen programra az önrészt: maximum 100.000 Ft-ot a az általános keret terhére biztosítja. 
A benyújtó egyesület az Önkormányzattal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés 
mellékletét képezze a zöldövezeti felújítási terv. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
256/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megerősíti, hogy a Fő utcai buszsáv megépítése esetén a 
költségvetésében és beruházási programjában szereplő Szarvas téri új összekötő út megépítését 
vállalja a buszsáv megépítéséhez kapcsolódóan, azzal egyidejűleg. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
257/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (2) 
bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
 Dr. Dömötörné Papp Hargita Budakeszi, Felkeszi u. 4. 
 Dr. Schönek Attila Budakeszi, Virágvölgy u. 16. 
 Szabó Sándorné Budakeszi, Kossuth L. u. 25.  
 
Póttagok: Bárkányi Jánosné Budakeszi, Arany J. u. 13. 
 Prukács Gáborné Budakeszi, Erdő u. 133/a. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
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A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
258/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 156/z/2010. (IV. 27.) számú 
(Czövek Erna AMI-ban folytatandó fegyelmi eljárás) önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
259/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben a „Budakeszi Díszpolgára” címet Basa Péter 
részére adományozza. 
 
Határidő: 2010. augusztus 19. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
260/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Pest Megye Környezetvédelméért Díjra” dr. 
Debreczy Zsoltot javasolja. 
 
Határidő: 2010. augusztus 19. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
261/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Pest Megye Díszpolgára” címre dr. 
Hámori Józsefet javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Pest Megyéért Emlékérem” díjra Basa 
Pétert javasolja. 
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Nyári Pál Díjra” Nagy Károlynét 
javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Arany János Pedagógiai Díjra” 
Fehérpataky Évát javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Lajtha László Díjra” Kapronyi Gábort 
javasolja.  
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Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Pest Megye Művészetéért Díjra” 
Kompánia Színházi Műhelyt javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Semmelweis Ignác Díjra” dr. Engelleiter 
Károlyt javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Szegényekért és Elesettekért Díjra” HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulást javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Pest Megye Közbiztonságáért Díjra” 
Budakeszi Közbiztonságáért Alapítványt javasolja.  
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 2010. évben „Kisebbségekért Díjra” Uwe Stiemket 
javasolja.  
 
Határidő: 2010. augusztus 19. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
262/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Forgács Izabel (sz.: Budapest, 2008. 03. 27., anyja neve: 
Nádas Nóra, lakcím: 2092 Budakeszi, Villám M. u. 27.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
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gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
263/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kocsis Bálint (sz.: Budapest, 2009. 02. 22., anyja neve: 
Peiszer Márta, lakcím: 2092 Budakeszi, Fűzfa u. 14..) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
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A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
264/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Arató Olga (sz.: Budapest, 2008. 10. 16., anyja neve: 
Arató Pataky Andrea lakcím: 2092 Budakeszi, Megyei u. 131. .) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) 
határozattal módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott 
fellebbezést elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
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alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
265/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Török Máté (sz.: Budapest, 2009. 03. 17., anyja neve: 
Bóta Adrienn, lakcím: 2092 Budakeszi, Batthyány u. 32..) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
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alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
266/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kossovits Milán (sz.: Budapest, 2009. 01. 16., anyja neve: 
Kiszely Rózsa, lakcím: 2092 Budakeszi, Fő u. 183..) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
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A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
267/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kolozsi Tamás (sz.: Budapest, 2008. 12. 29., anyja neve: 
Kolozsi Ibolya, lakcím: 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 149.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
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A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
268/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kiss Attila (sz.: Budapest, 2008. 11. 06., anyja neve: 
Fazekas Erika lakcím: 2092 Budakeszi, Villám M. u. 29..) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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269/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kovács Aliz (sz.: Budapest, 2008. 02. 13., anyja neve: 
Jánosi Andrea , lakcím: 2092 Budakeszi, Megyes u. 2.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 13.) határozattal 
módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést 
elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
270/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Szőke Regina Krisztina (sz.: Budapest, 2008. 02. 08., 
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anyja neve: Szőke Belluska Krisztina, lakcím: 2092 Budakeszi, Vadrózsa u. 8..) alatti lakos 
Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 77/z/2010. (VII. 
13.) határozattal módosított 64/z/2010. (VI. 15.) számú határozatát helybenhagyja, a benyújtott 
fellebbezést elutasítja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A határozatot sérelmesnek tartó fél a határozat 
ellen bírósági felülvizsgálatot kérhet. 
 
A határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással 
felülvizsgálati kérelmet nyújthat be 3 példányban a Budakörnyéki Bíróságnak (Budapest, XIV., 
Thököly út 97-101.) címezve, melyet a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán kell 
leadni (2092 Budakeszi, Fő u. 179.). Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) 
bekezdése értelmében a felülvizsgálati kérelem illetéke 16.500,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
77/z/2010. (VII. 13.) számú határozata ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a 
bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban foglalt rendelkezéseket a 
felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fenti szerint döntött. Az első fokon hozott 
határozatot helyhiányra hivatkozva, a fellebbezés elutasítása mellett helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bölcsődei felvételi kérelmekről a bölcsődevezető 
előterjesztése alapján. A bölcsődei felvételi során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. 
A Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó 
képviselő-testületéhez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell 
alkalmazni.” 
A KET 19. § (2) alapján önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. 
Ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a bizottságra átruházhatja. A KET 107. § (1) 
alapján az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott elsőfokú döntéssel 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és az önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 11. § (3) bekezdés alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 1. 
pontjában szereplő József Attila u. 71. és a József Attila u. 73. szám alatti tulajdonosok – 
mivel 10 éven belül már kaptak „Virágos Budakesziért” Díjat – az idén nem kerülnek 
díjazásra. 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
271/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a többször módosított 43/2003. (VII. 15.) számú 
önkormányzati rendelet alapján 2010-ben az alábbi ingatlanok tulajdonosainak 
adományozza a „Virágos Budakesziért” Díjat: 

 József Attila u. 109. 
 Honfoglalás sétány 1. 
 Kerekmező u.15. 
 Paplanhát u. 8. 
 József Attila u. 125. 
 Arany János u. 16. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Szépítő Egyesület 

elnöke, valamint a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottság Elnöke és a Várostervezési 
és Környezetvédelmi Bizottság Elnöke által aláírt meghívókat az augusztusi Családi 
Napokon tartandó díjkiosztásra juttassa el a díjazottaknak. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2010. augusztus 19. 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozati javaslatot 
fogadta el:.1. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BKV által küldött 
15 db számlát – 2009. április 1-től 2010. június hónapra, melynek összege 29.201.136,- Ft – 
nem fogadja be, mivel a.) pont: nincs érvényes szerződés a két fél között, b.) pont: a két fél 
között a tárgyalások nem zárultak le. 2. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete utasítja a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban jelzett számlákat küldje vissza a BKV részére. 3. 
pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédeit, hogy az 1. 
pontban megjelöltek alapján írjanak levelet a BKV ZRt. részére. 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot fogadta el: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő 
rendeletet annak érdekében, hogy a BKV buszok helyfoglalása rendezve legyen. Határidő: 
azonnal, felelős: jegyző. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozati javaslatot: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, 
hogy dolgozzon ki egy javaslatot arról, hogy a BKV ZRt-vel történő tárgyalások során miről 
tárgyaljon a tárgyaló delegáció. 
A fenti döntések alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el: 
 
272/zárt/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BKV Zrt által küldött 15 db 

számlát – 2009. április 1-től 2010. június hónapra, melynek összege 29.201.136,- Ft – 
nem fogadja be, mivel  
a.) nincs érvényes szerződés a két fél között,  
b.) a két fél között a tárgyalások nem zárultak le.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban 
jelzett számlákat küldje vissza a BKV Zrt részére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédeit, hogy az 1. 
pontban megjelöltek alapján írjanak levelet a BKV ZRt. részére. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen elő 
rendeletet annak érdekében, hogy a BKV buszok helyfoglalása rendezve legyen. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy javaslatot arról, hogy a BKV Zrt-vel történő 
tárgyalások során miről tárgyaljon a tárgyaló delegáció. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: Novák és társai Ügyvédi Iroda 
 4. pontra: jegyző 
 5. pont: PVB elnöke 

 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
273/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt a Dózsa György tér piac, 
szolgáltatóház szabályozási terv módosításával kapcsolatos előterjesztés előkészítésére a 
következő tervezett testületi ülésre. 
 
Határidő: következő tervezett testületi ülés Felelős: főépítész 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy az 1. pont határideje a 
határozat kihirdetését követő 8 nap és az alábbi határozatot hozta: 
 
274/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0038 

azonosító jelű – Budakeszi Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program 
pályázatának megfelelően a Walter és Less Kft által elkészített, a Budakörnyéki 
Földhivatal által 5-542/2010. számon záradékolt, a belterületbe csatolásáról szóló 
változási vázrajz és területkimutatás alapján a csatornahálózat fejlesztésével érintett 
3001-4267 hrsz ingatlanokat belterületbe vonja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a földvédelmi járulék befizetését 
vállalja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a terület más célú felhasználását 
4 éven belül vállalja. 

 
Határidő: 1. pontra: a határozat kihirdetését követő 8 nap  
 2-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
275/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az új szennyvíztisztító 
létesítéséhez kapcsolódó Budakeszi Településszerkezeti tervének, valamint a város Helyi 
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Építési Szabályzatának módosítását tartalmazó tervezet a melléklet szerinti formában kerül az 
Állami Főépítész elé végső véleményezésre, valamint a lakosság számára 30 napos 
közzétételre. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
276/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy gyűjtsék össze, 
hogy melyik utca, milyen vízelvezetési tervekkel rendelkezik. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat „A” 
változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
277//2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2010-3.3.1/A – Belterületi 

csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázati kiírásra vonatkozóan pályázatot nyújt be a Fő 
utcai csapadékvíz elvezetésére. A pályázaton igényelt támogatás 80 MFt, önrész 
8.888.889,- Ft. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást az önrész biztosítására a Magyar Közút ZRt-nél. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat „B” 
változatát azzal a módosítással, hogy a „a zárt rendszerű csapadékvíz csatorna 
megvalósítására” szövegrész helyébe „belvíz rétegvíz elvezetésére, amennyiben a 277/2010. 
(VII. 27.) számú önkormányzati határozatban (Fő utcai csapadékvíz-elvezetés) leírt 
pályázatot nem veszélyezteti és az alábbi határozatot hozta: 
 
278/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2010-3.3.1/A – Belterületi 
csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázati kiírásra vonatkozóan pályázatot nyújt be Barackos 
városrészben (Kerekmező utca, Kenderföld utca, Villám utca) belvíz rétegvíz elvezetésére, 
amennyiben a 277/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozatban (Fő utcai csapadékvíz-
elvezetés) leírt pályázatot nem veszélyezteti. A pályázaton igényelt összeg 70 MFt, önrész: 
6.299.999,- Ft. 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 341/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 
1 Hatályon kívül helyezte a 342/2010. (IX. 14.) sz. önkormányzati határozat 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot fogadta el: 
1. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a Budakeszi, Márity 
utcai TSZT/HÉSZ módosításánál a 4 telek esetében a tervezőnek adja át a BDL által készített 
anyagot és a tervező az abban foglaltakat figyelembe véve készítse el a javaslatát az előírások 
módosítására. 2. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a 
Budakeszi átfogó TSZT/HÉSZ módosításánál a tervezőnek adja át a BDL által készített 
anyagot és a tervező az abban foglaltakat figyelembe véve készítse el a javaslatát az előírások 
módosítására. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 6 mellette és 7 tartózkodással nem szavazta meg a határozati 
javaslat 3. pont a.) bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt a kiadott építési engedélyek felülvizsgálatára a csapadékvíz-elhelyezés 
meghatározására vonatkozóan: kimutatás készítése a 2010-ig kiadott engedélyekben 
előírtakról. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene és 7 tartózkodással nem szavazta meg a 
határozati javaslat 3. pont b.) bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt a kiadott építési engedélyek felülvizsgálatára a csapadékvíz-elhelyezés 
meghatározására vonatkozóan: kimutatás készítése a 2010-től kiadott engedélyekben 
előírtakról. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 4 mellette, 2 ellene és 7 tartózkodással nem szavazta meg a 
határozati javaslat 3. pont c.) bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt a kiadott építési engedélyek felülvizsgálatára a csapadékvíz-elhelyezés 
meghatározására vonatkozóan: engedélymódosítás és értesítés a csapadékvíz-elhelyezésről a 
rétegvízzel érintett területeken. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat 4. pont a.) 
bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alábbi 
feladatok sürgős intézésére: a Barackos városrészben a csapadékvíz-elhelyezés és –elvezetés 
(engedéllyel vagy engedély nélkül) kivitelezett állapotának felmérése. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene és 7 tartózkodással nem szavazta meg a 
határozati javaslat 4. pont b.) bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt az alábbi feladatok sürgős intézésére: intézkedés a csapadékvíz 
talajban való elszikkasztásának megszüntetéséről, határozathozatallal és rövid (max. 30 nap) 
határidővel (Barackosban – Villám utcai társasházak – és más rétegvízzel érintett területen).  
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat 4. pont c.) 
bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alábbi 
feladatok sürgős intézésére: a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek kitakarítása, 
a kényszer víztározók és szúnyoglárva-telepek megszüntetése. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat 4. 
pont d.) bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 
alábbi feladatok sürgős intézésére: a Villám utcába tervezett csapadékvíz-elvezetés 
felülvizsgálata, a rétegvizek elvezetésre is alkalmas csapadékvíz-csatorna kialakításához. 
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A jelenlévő 13 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene és 4 tartózkodással elfogadta a határozati 
javaslat 4. pont e.) bekezdését: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt az alábbi feladatok sürgős intézésére: a lakossági panaszok szakszerű kezelésére.  
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 10 mellette és 3 tartózkodással elfogadta a következő határozati 
javaslatot: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 278/2010. (VII. 
27.) önkormányzati határozatban [Barackos városrészben (Kerekmező utca, Kenderföld 
utca, Villám utca) belvíz rétegvíz elvezetésére] kiírt pályázat nem kerül elfogadásra, akkor 
ideiglenes megoldás készüljön a Kerekmező utca, Kenderföld utca, Villám utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetésére, ami megoldja azt, hogy nem alakulnak ki azok az árkok, amik 
keresztbe szelik az utcákat és ezáltal se gyalogosan, se autóval nem lehet járni rajtuk. Az 
árkok állandó murvázása állandó feladatot ad a Gamesz számára. 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
279/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a Budakeszi, Márity utcai 

TSZT/HÉSZ módosításánál a 4 telek esetében a tervezőnek adja át a BDL által készített 
anyagot és a tervező az abban foglaltakat figyelembe véve készítse el a javaslatát az 
előírások módosítására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a Budakeszi átfogó 
TSZT/HÉSZ módosításánál a tervezőnek adja át a BDL által készített anyagot és a tervező 
az abban foglaltakat figyelembe véve készítse el a javaslatát az előírások módosítására 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az alábbi feladatok 
sürgős intézésére:  
a.) a Barackos városrészben a csapadékvíz-elhelyezés és –elvezetés (engedéllyel vagy 

engedély nélkül) kivitelezett állapotának felmérése. 
b.) a meglévő csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek kitakarítása, a kényszer 

víztározók és szúnyoglárva-telepek megszüntetése. 
c.) a Villám utcába tervezett csapadékvíz-elvezetés felülvizsgálata, a rétegvizek 

elvezetésre is alkalmas csapadékvíz-csatorna kialakításához. 
d.) a lakossági panaszok szakszerű kezelésére.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 278/2010. (VII. 27.) 
önkormányzati határozatban [Barackos városrészben (Kerekmező utca, Kenderföld utca, 
Villám utca) belvíz rétegvíz elvezetésére] kiírt pályázat nem kerül elfogadásra, akkor 
ideiglenes megoldás készüljön a Kerekmező utca, Kenderföld utca, Villám utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetésére, ami megoldja azt, hogy nem alakulnak ki azok az árkok, amik 
keresztbe szelik az utcákat és ezáltal se gyalogosan, se autóval nem lehet járni rajtuk. Az 
árkok állandó murvázása állandó feladatot ad a Gamesz számára. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2010. augusztus 5. Felelős: 1-3. pont: polgármester 
 3. a., b., d. pontra: 30 nap 4. pontra: polgármester, jegyző 
 3. c. pontra: 60 nap 
 4. pont: a pályázat elbírálását követően 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a „Beszámoló Budakeszi Város 
Képviselő-testülete számára a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulat 
és az OTP-kölcsön ügyében” című előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat azzal a 
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módosítással, hogy az 1. pontban és a 2. pontban szereplő „A Dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
ennek megfelelően a per előtti utolsó felszólításként küldje ezt meg az OTP Nyrt. részére.” 
szövegrész törlésre kerül és alábbi határozatot hozta: 
 
280/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete megerősíti, hogy az önkormányzat meg kíván 

győződni az OTP Bank Nyrt. által a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és 
Csatornázási Társulat részére folyósított kölcsön összegéről olyan módon, hogy a 
folyósítás bizonylatairól az OTP Bank Nyrt. által készítendő másolatait meg kívánja 
tekinteni, illetőleg meg kíván győződni arról, hogy a folyósítás alapjául szolgáló, 
Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulattal szemben benyújtott 
számlák ellenjegyzése az önkormányzat részéről megtörtént-e. Éppen ezért az 
önkormányzat kinyilvánítja azt az elhatározását, hogy megkéri az OTP Bank Nyrt-t adja 
meg a kimutatást arról, hogy ezen bizonylatok  milyen számmal állnak a rendelkezésre, s 
hogy milyen összegű díj ellenében hajlandó az OTP Nyrt. a bizonylatokról az általa 
hitelesített másolatot kiadni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megerősíti, hogy az önkormányzat meg kíván 
győződni arról, hogy a Kölcsönszerződés és annak módosításában felsorolt 
kölcsönfedezetek – különös tekintettel az LTP-szerződések alapján fizetendő összegek – 
milyen fedezetet nyújtanak a kölcsön visszafizetésére, mert az önkormányzat a 
kezességet ezekre tekintettel vállalta el. Ebben a körben az önkormányzat meg kívánja 
tudni, hogy az OTP Bank Nyrt. milyen jogcímen engedett ki a zárolás alóli LTP-
fedezetből 39.434.000,- Ft-ot 2002. január 29-e és 2005. január 3-a között a „Társulat 
engedélyével”. Az OTP Bank Nyrt. 2005. május 27-i 16527/2005. iktató számú levelében 
(aláíró Muhoray Árpádné osztályvezető, a levél másolata mellékelve) ugyanis jelezte, 
hogy ezen összeg hiányként fog felmerülni a kölcsönnel kapcsolatban, amit az 
önkormányzatnak kell majd megfizetnie, kivéve, ha a társulat számláján az egyéni 
befizetésekből többletbevétel származik. Megerősíti az önkormányzat azon elhatározását, 
hogy a kölcsönszerződés módosításában megjelölt valamennyi fedezetekből az 
önkormányzat, mint kezes által az adós helyett teljesített kölcsön visszafizetés erejéig 
(akár kamat, akár tőke tekintetben) megtérítési igényt támaszt. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a 33. kieg2. jelzésű előterjesztés 
határozati javaslatait.  
 
281/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy továbbra is ragaszkodik a dr. Pesta 

János Ügyvédi Iroda által az OTP Nyrt-től kért adatok, iratok kiadásához. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és 

Csatornázási Társulattal kapcsolatos készfizető kezessége keretében teljesített összegről 
továbbra sem kíván lemondani. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és 
Csatornázási Társulattal kapcsolatos kölcsön valamennyi fedezetével kapcsolatosan 
ragaszkodik a kezesi jogaihoz. 
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4. A Képviselő-testület felkéri Polgármesteri Hivatalt, hogy a Nagyszénászugi Beruházó 
Viziközmű és Csatornázási Társulattal, és ezzel összefüggésben az OTP Nyrt-vel és LTP-
vel kapcsolatosan keletkezett összes iratanyag másolatát adja ki a dr. Pesta János Ügyvédi 
Irodának. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással elfogadta a következő határozati 
javaslatot: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Pesta János ügyvéd urat, hogy a 
segítségével az önkormányzat keresse meg a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és 
Csatornázási Társulatot, és szólítsa fel arra, hogy adja meg a hátralékosoknak a névsorát, 
hogy az önkormányzat az adók módjára történő behajtást elkezdhesse. 
 
282/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Pesta János ügyvéd urat, hogy a segítségével 
az önkormányzat keresse meg a Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási 
Társulatot, és szólítsa fel arra, hogy adja meg a hátralékosoknak a névsorát, hogy az 
önkormányzat az adók módjára történő behajtást elkezdhesse. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester és Dr. Pest János ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a következő határozati javaslatot: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a 
2006. évi polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő táblázat alapján - mely a 
Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulat behajtani való követelését 
tartalmazta - név és helyrajzi számok szerinti behajtási követelések megtörténtek-e.  
 
283/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a 
2006. évi polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyvben szereplő táblázat alapján - mely a 
Nagyszénászugi Beruházó Viziközmű és Csatornázási Társulat behajtani való követelését 
tartalmazta - név és helyrajzi számok szerinti behajtási követelések megtörténtek-e.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester és jegyző 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
284/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 1 MFt-ot biztosít a Marabú és Szupermaraton 
rendezvényekre az általános tartalékkeret terhére.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
285/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az Oktatási 

Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság 
elnökét, hogy a 2010/2011-es tanév kezdését megelőzően vegyenek részt az Erdő u. 101, 
a Széchenyi u. 94. és a Knáb J. u. 60. szám alatti önkormányzati intézmények tálaló- és 
főzőkonyháinak bejárásán annak érdekében, hogy megállapítsák, hogy a konyhát 
üzemeltető cég tett-e intézkedéseket a szakvéleményben leírt hiányosságok 
megszüntetésére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Safety Food Kft. „A Budakeszi Város 
Önkormányzat tulajdonában lévő főző-és tálalókonyhák higiéniai és közétkeztetési 
üzemelési felülvizsgálatát” célzó szakértői jelentés ellenértékének, 110.000,- Ft + ÁFA 
összegnek a kifizetését az általános tartalékkeret terhére és felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az összeg kifizetéséről. 

 
Határidő: 1. pontra: 2010. augusztus 31. Felelős: 1. pontra: jegyző 
 2. pontra: azonnal 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
286/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a veszélyes hulladékszállításról szóló 

tájékoztatást, valamint a Sapexpro Kft-vel kötendő melléklet szerinti szerződést.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat módosítását 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy adjon írásbeli 

igazoló jelentést a Fő téri játszótér alatti csapadékvíz-csatorna felújítása során elvégzett 
munkálatokról és költségekről.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 249. napirendi pontot (Budakeszi, 
Fő téri játszótér beszakadás rekonstrukcióra fedezet) a mai testületi ülés napirendjéről 
leveszi és az 1. pontban megjelölt írásos tájékoztató alapján a képviselő-testület 
következő tervezett testületi ülésén újra tárgyalja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a VIADAL SE 
300.000,- Ft támogatásban részesüljön. 
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A jelenlévő 13 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene és 5 tartózkodással nem fogadta, hogy, a 
VIADAL SE 500.000,- Ft támogatásban részesüljön.  
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
288/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az a VIADAL SE-t tansípálya 
megújítására 300.000,- Ft. Támogatásban részesíti, az általános tartalékkeret terhére.* 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
289/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete feladatellátási szerződést köt Budaörs Kistérség 

Többcélú Társulással nevelési tanácsadás helyben történő ellátására vonatkozóan 2010. 
január 1-től határozatlan időre.  A feladatellátásra 282.000,- Ft-ot biztosít az erre a célra 
elkülönített 2010. évi költségvetési keret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pont megjelölt 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
290/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbiak alapján javasolja a Budakeszi óvodai 

csoportjaiban a létszámtúllépést: Szivárvány Óvoda: Őzike csoportjának 3 fővel, Kacsa 
csoportjának 5 fővel, Csiga csoportjának 3 fővel, Fecske csoportjának 5 fővel, Hangya 
csoportjának: 2 fővel, Pillangó csoportjának: 4 fővel, a Pitypang óvoda Süni csoportjának 
2 fővel, Pillangó csoportjának 1 fővel, Katica csoportjának 1 fővel, Őzike csoportjának 1 
fővel, Csiga csoportjának 1 fővel történő létszámtúllépését.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérvényezze az 
Oktatási Hivataltól a létszámtúllépést. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
291/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 315/2010. (VII. 17.) sz. önkormányzati határozat 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010/2011-es tanévre a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a TONIX 2000 Bt.-vel (Képv.: Merkl Antal) iskolabusz járat 
biztosítása tárgyú megbízási szerződését 2010. szeptember 1-jétől 2011. június 15-ig 
terjedő határozott időre. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
292/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város 

Önkormányzata közérdekű kötelezettség vállalást szervezzen Budakeszi Város Családi 
Napok „Fakanál Fesztivál” rendezvény lebonyolítására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 1. sz. melléklet szerinti közérdekű kötelezettség 
vállalás szervezésére vonatkozó célokmányt elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
közérdekű célra történő felajánlások elfogadására, a 2. sz. melléklet szerinti 
megállapodások megkötésére és egyúttal felkéri a polgármestert a közérdekű 
kötelezettség vállalás feltételrendszerének biztosítására, valamint a felajánlások az 
önkormányzat 11742348-15390022-00930000 számú társadalmi számláján történő 
kezelésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 
melléklete az alábbiak szerint módosuljon: az „augusztus 17.” szövegrész helyébe „augusztus 
19.” szövegrész kerüljön, a szeptember 14-i testületi ülés az alábbi pontokkal egészüljön ki: 
szennyvíztisztítás projekt támogatási szerződése, makkosmáriai belterületbevonás költségei. 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal – a fenti módosításokkal - az alábbi 
határozatot hozta: 
 
293/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. II. félévi munkatervét a melléklet szerint 

elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a bizottsági elnököket, hogy a képviselő-

testület munkatervét figyelembe véve készítsék a bizottság 2010. II. félévi munkatervét. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: bizottsági elnökök 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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294/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 77/2009. (III. 3.) számú határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A szabályzat 11.2. pontja  
1.  3 fő alpolgármester,  
2.  VTKB elnöke,” szövegrész helyébe 
„1. 2 fő alpolgármester, 
2. VTKB elnöke,” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
295/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 129/2010. (III. 23.) számú önkormányzati 

határozattal módosított 66/2010. (II. 23.) számú önkormányzati határozatot jóváhagyó 
polgármester szabadság ütemtervét az alábbiak szerint módosítja: 
 
A „2010. május 12-26-ig 10 nap” szövegrész hatályát veszíti és az alábbi új szövegrésszel 
egészül ki: „2010. május 13-27-ig 10 nap”. 
A „2010. július 27-30-ig 4 nap” szövegrész hatályát veszíti és az alábbi új szövegrésszel 
egészül ki: „2010. augusztus 2-6-ig 5 nap”. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 2010. június 24-25-
i hivatalos kiküldetését. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
296/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos 
215/2010. (V. 27.) számú önkormányzati határozat 2. pontjában szereplő pályázat kiírás 
határidejét 2010. október 31-re módosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 3. 
pontjában szereplő „bérlőket és a „ szövegrész törlésre kerül és az alábbi határozatot hozta: 
 
297/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 235/2011. (VI. 30.) sz. határozat 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete meghosszabbítja Vadász Jenő és Vadászné Farkas 
Irénnel megkötött 2092 Budakeszi, Fő u. 154. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló 
bérlakás határozott idejű szerződését 2010. július 1-től 2010. október 31-ig. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a 
Budakeszi, Fő utca 154. szám alatti bérlakás értékesítésének lehetőségét, melyből befolyt 
összeg a bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés fedezete lehet. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy keresse meg 
a társtulajdonosokat arra vonatkozóan, hogy meg kívánják-e vásárolni a lakást 
elidegenítése esetén. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 
  Novák és Társai Ügyvédi Iroda 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
298/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanács elnökének a Budakeszi 
Tervtanács 2010. májusi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
299/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanács elnökének a Budakeszi 
Tervtanács 2010. június 24-i üléséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
300/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat júniusi pénzügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
301/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat júliusi pénzügyi helyzetéről szóló 
tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
302/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2009. június 1. - 2010. június 30-ig terjedő 
időszakról szóló Keszivíz Kft FB beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
303/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 211. napirendi pontot (Budakeszi, Kert 
utcai híd megerősítése) a mai testületi ülés napirendjéről leveszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
304/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 248. napirendi pontot (Crosspálya 
ideiglenes kialakítására engedély kérelem) a mai testületi ülés napirendjéről leveszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
305/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a mellékletek szerint tartalommal 

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiáját 2010–2014-ig tartó 
időszakra, amelynek kertén belül a C verziójú stratégiai program megvalósítását tűzi ki 
célul. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi 
Város Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiájában kidolgozott fejlesztési terv 
C verziójú stratégiai programcsomagra készüljön el az operatív terv a megvalósítás 
kidolgozására vonatkozóan, amely a pénzügyi tervet is magában foglalja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy az operatív terv elkészültét követően az abban foglalt pénzügyi terv 
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alapján az Informatikai Stratégia megvalósításának fedezete biztosítására tegyen 
javaslatot. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi 
Város Polgármesteri Hivatalának Informatikai Stratégiájának megvalósítását 
folyamatosan kövesse figyelemmel, amennyiben az időközben bekövetkezett változások 
miatt módosítani szükséges, azokat végezze el; és a módosított stratégiát terjessze elő. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2010. október 31. 
 3. pontra: 2010. október 31-ét követően azonnal 
 4. pontra: folyamatos 
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. és 4. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
306/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budakeszin kiépítésre kerülő 

webkamera rendszerről szóló tájékoztatót.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete írásban köszönetét fejezi ki a városi webkamera 

rendszer megvalósításában segítséget nyújtó összes vállalkozásnak, civil szervezetnek és 
magánszemélynek. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
307/zárt/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi 
választójoggal rendelkező választópolgárokat választja meg: 
 
Szavazatszámláló bizottság tagjai 
 
Választókerület 
száma  

Szavazatszámláló 
bizottság tagja 

Lakcíme Tagság 
minősége 

1. Csikós Lászlóné Rákóczi u. 1. tag 
 Horváth Eleonóra Gyöngyvirág u. 28. tag 
 Vrábel Józsefné Rákóczi u. 24. tag 
 Balassa Imréné Rákóczi u. 27. póttag 
 Bóra Lajosné Rákóczi u. 84. póttag 
2. Balogh Jánosné  Erdő u. 10. tag 
 Pásztor Katalin Erdő u. 30. tag 
 Svigruháné Jászkovics 

Anna 
Erdő u. 33/b. tag 

 Matkó Istvánné Virágvölgy u. 20. póttag 
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 Takácsné Dávid Ibolya Fő u. 79. póttag 
3. Gellér Gáborné Jókai u. 22. tag 
 Martin Andrea Kossuth u. 16/A. tag 
 Molnár Károlyné Erdő u. 85. tag 
 Ágoston Gáborné Fő u. 181. póttag 
 Fenyőfalvi Ferencné Erdő u. 140. póttag 
 Gaál Alma  Erdő u. 72. póttag 
4. Ifj. Bojti Sándorné Fő u. 173. tag 
 Kőrösi Péterné Fő u. 118. tag 
 Nagy Attiláné Fő u. 138. tag 
 Lovas Ibolya Fő u. 120. póttag 
 Szabó Tiborné Fő u. 181. póttag 
5. Poszmayer Péterné Gábor Á. u. 14. tag 
 Richterné Mangó Éva Bolgár u. 18. tag 
 Végvári Piroska Dr. Művész u. 15. tag 
 Garai Istvánné Makkosi út 30. póttag 
 Tóthné Tóth Barbara Suta u. 4530 póttag 
6. Ádám Éva Gábor Á. u. 57. tag 
 Ligetiné Komáromi 

Gabriella 
Gábor Á. u. 1/c tag 

 Tóthné Pál Judit Szász u. 47/a. tag 
 Kondorosi Csanád Gábor Á. u. 76. póttag 
7. Böddiné dr. Schróth Ágnes 

Dr. 
Villám M. u. 21. tag 

 Suda Lászlóné Barackvirág u. 80. tag 
 Zoltánné Fekete Márta Villám u. 47. fsz. 4. tag 
 Breimann Erzsébet Felkeszi u. 5. póttag 
8. Koncz Gertrúd Hunor u. 8. tag 
 Pelyachné Pingiczer Klára Arany J. u. 17.  tag 
 Pósfai Péterné Arany J. u. 21. tag 
 Surányiné Winterkorn Éva Konth M. u. 5. póttag 
9. Drahos Károlyné Zichy P. u. 16. tag 
 Kovács Béláné Széchenyi u. 127. tag 
 Szegulja Miklósné Fő u. 107. tag 
 Füzékné Szabó Zsuzsanna Széchenyi u. 67. póttag 
 Ványiné Kiss Szilvia Batthyány u. 28. póttag 
10. Papp Lászlóné Ifjúság u. 2. tag 
 Tamás Gabriella Dr. Jegenye u. 4. tag 
 Turbucz Mihályné Honvéd u. 3. I./6. tag 
 Gulyás Jánosné Ifjúság útja 6. póttag 
11. Joóné Szász Mária  Reviczky  u. 22. tag 
 Garamvölgyi Virág Széchenyi u. 22. tag 
 Máhr Ágnes Kálló esperes u. 16. tag 
12. Kisné Farkas Éva Erkel u. 103. tag 
 Mátyás Judit Reviczky u. 110. tag 
 Nagy Jánosné Széchenyi u. 23. tag 
13. Érdi Tamásné Szél u. 42. tag 
 Haga Tímea Munkácsy u. 3. tag 
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Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
308/zárt/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi város területén kisebbségi szavazás 
lebonyolítására kialakított szavazókörben működő szavazatszámláló bizottság tagjainak az 
alábbi személyeket választja meg: 
 
 

Szavazatszámláló 
bizottság tagja 

Lakcíme Tagság 
minősége 

Mészáros Orsolya Erkel u. 31. tag 
Mészner Antalné Hunor u. 1. tag 
Rózsa Judit Hunor u. 3. tag 
Somlai Péter Ady E. u. 1. tag 
Vrábelné Werle Márta Erkel u. 23. tag 
Béresné Dávid Magdolna Petőfi u. 15. póttag 
Kutasi Gáborné Budaörsi u. 1/B. póttag 

 
 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 92/z/2010.(III. 9.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
309/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat 
 

 Sinkai Ferencné Vásárhelyi P. u. 20. tag 
 Horváth Tiborné Füredi u. 28. póttag 
14. Ede Lászlóné Úrbéres u. 17. tag 
 Farkas Pálné Fenyő u. 5. tag 
 Szín Lászlóné Fenyő u. 11. tag 
 Csepreginé Csoknyai 

Piroska 
Meggyes u. 28. póttag 

15. Kőrösi Csilla Hársfa u. 11. tag 
 Rajnainé Sima Etel Kert u. 16. tag 
 Tóth Anikó Széchenyi u. 112/A. tag 
 Szabó Ferencné Vadász u. 10. póttag 
16. Kustánczi Jenőné Széchenyi u. 185. tag 
 Négyesy Mihályné Fő u. 245. tag 
 Tóth Józsefné Széchenyi u. 112/A. tag 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 288/2010.(VII. 27.) számú (VIADAL 
SE támogatásáról szóló) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:  
A „300.000,-Ft támogatásban részesíti.” szövegrész helyébe „300.000,-Ft támogatásban 
részesíti az általános tartalékkeret terhére.” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
310/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 225/2010. (VI. 17.) számú 

önkormányzati határozat alapján Budakeszi Város Német Önkormányzattal kötött 
visszatérítendő támogatásról szóló Megállapodásban a támogatás visszafizetési határideje 
módosításra kerüljön 2010. szeptember 30. napjára. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a támogatási 
megállapodás módosításának aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
311/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a véleményezésre beérkezett Meggyes 
városrész 6812 és 6834 hrsz. utak vízellátás és szennyvízelvezetés Csőfek Kft. által elkészített 
tervek alapján a tulajdonosi hozzájárulást a tervezett beruházáshoz az alábbi feltételekkel adja 
meg: 

3. A vízjogi engedélyes tervhez mellékelni kell a Keszivíz Kft. üzemeltetői hozzájárulását 
is. 

4. Mivel a tervezett megoldás a Meggyes utcánál a meglévő csatornára köt, ahova már 
elkészült a csatornarekonstrukció terve, ezért egyeztetni kell a BSZM Kft.-vel az új 
tervezett vezetékre való átkötésről, és a kért módosításokat a tervben fel kell tüntetni. 

5. Fentieken kívül figyelembe kell venni a védett értékekre vonatkozóan az önkormányzati 
rendeletbe meghatározott előírásokat. 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester fenti feltételek kikötése mellett a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
312/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a véleményezésre beérkezett Meggyes 
városrész villamosítására az Elmű-Émász Kft. által elkészített tervek alapján a tulajdonosi 
hozzájárulást a tervezett beruházáshoz az alábbi feltétellel adja meg: 
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6. Figyelembe kell venni a védett értékekre vonatkozóan az önkormányzati rendeletben 
meghatározott előírásokat. 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester fenti feltételek kikötése mellett a 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
313/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete változatlan tartalommal elfogadja a BATrT 
módosításának véleményezéséről szóló tájékoztatást az I. sz., és a II. sz. mellékletben foglaltak 
szerint azzal, hogy a 2010. szeptemberi képviselő-testületi ülésre újbóli tájékoztatás kerüljön 
előterjesztésre. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
314/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület céljaival 

egyetért, tagként csatlakozik az Egyesülethez és egyben vállalja a teljes jogú taggá válás 
feltételeit. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Önkormányzat Egyesületben való 
képviseletével Bánhidi László, Ohr Alajos és Szabó Ákos Péter képviselőket bízza meg. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy a felmerülő költségek finanszírozására biztosítsa a szükséges fedezetet. 

 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
315/2010. (VIII. 17.) számú önkormányzati határozat 

 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 290/2010. (VII. 27.) számú 

önkormányzati határozatát. 
11. Budakeszi Város Képviselő-testület az alábbiak alapján engedélyezi a Budakeszi óvodák 

csoportjaiban a létszámtúllépést:  

Szivárvány Óvoda: Őzike csoportjának 3 fővel, Kacsa csoportjának (nagycsoport-
tanköteles) 5 fővel, Csiga csoportjának 3 fővel, Fecske csoportjának 3 fővel, Hangya 
csoportjának: 2 fővel, Pillangó csoportjának (nagycsoport-tanköteles): 4 fővel. 
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Pitypang Óvoda: Süni csoportjának 2 fővel, Pillangó csoportjának 1 fővel, Katica 
csoportjának 1 fővel, Őzike csoportjának 1 fővel, Csiga csoportjának 1 fővel 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
316/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja, a Budakeszi Rendőrőrs részére történő 
rendőrautó megvásárlásához szükséges 200.000,- Ft összegű támogatás biztosítását, az 
általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta azzal a 
módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontjában szereplő „felkéri az önkormányzat 
könyvvizsgálóját” szövegrész helyébe „felkér költségvetési ellenőrt" szövegrész lép: 
 
317/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2010. I. félévi 

beszámolóját 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkér költségvetési ellenőrt, hogy tételesen 

vizsgálja felül a GAMESZ könyvvezetését és arról készítsen jelentést a képviselő-testület 
részére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Német Önkormányzatát, 
hogy azonnal gondoskodjon megfelelő végzettségű gazdasági vezető alkalmazásáról, 
mivel a Magyar Államkincstár ellenkező esetben nem fogadja el a beszámolót. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
318/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor 

József Gimnázium, a Czövek Erna Zeneiskola, a Pitypang Óvoda, a Szivárvány Óvoda 
2009/2010 évi nevelési, illetve tanévi beszámolóját elfogadja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felszólítja az intézmények vezetőit, hogy a 
honlapjukon hozzák nyilvánosságra a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú 
mellékletében foglalt különös közzétételi listát 2010. szeptember 30-ig. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2010. szeptember 30. 2. pontra: az intézmények vezetői 
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A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
319/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Fő u. 154. sz. alatti önkormányzat 

tulajdonában lévő ingatlan bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő 
megszüntetése érdekében Vandeweghe Viktória készpénzes 1.800.000,- Ft összegű vételi 
ajánlatát fogadja el.  

2. A befolyt összeg Vadász Jenő és felesége bérlők részére fizetendő pénzbeli térítés 
fedezete lehet, melynek átutalásával felek a bérleti szerződést közös megegyezéssel 
megszüntethetik azzal, hogy saját lakás vásárlásával saját maguk oldják meg lakás 
problémájukat. Felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat Vadász Jenő és 
Vadászné Farkas Irén bérlőkkel.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal                            Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

2. pontra: 2010. szeptember 30. Novák és Társa Ügyvédi Iroda 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
320/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban levő, de más által jogalap 
nélkül használt ingatlanok – más megállapodás, vagy rendelkezés hiányában – telekhasználati 
díját 1.500,- Ft/m2/év összegben állapítja meg. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
321/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Blue Banana Sportklub 

kérelmét, mely szerint egy 15x30 m-es kerékpáros crosspálya ideiglenes létesítésére 
kerüljön sor. A crosspálya helyszínének végleges kijelölésére – a polgármester úr 
közreműködésével – a sportpálya üzemeltetésére vonatkozó tárgyalások során kerül sor. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Novák és Társa Ügyvédi Irodát, hogy az 1. 
pontban meghatározott tárgyban készítse elő a kijelölt területre vonatkozó 1,- Ft/év díjat 
tartalmazó bérleti szerződést, melyhez mellékelni kell a Sportklub Fővárosi Bíróság által 
történt nyilvántartásba vételi okiratot.  

 

Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: terület kijelölését követően 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Novák és Társa Ügyvédi Iroda 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 ellene és 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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322/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megerősíti a 233/2010. (VI. 30.) számú (Meggyes 
városrészben található 4 és a Darányi városrészben található 5 utca elnevezéséről) 
önkormányzati határozatot. 
 

Határidő: azonnal Felelős:: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
323/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a belső ellenőr által készített jelentést a 
2010. évre ütemezett adóügyi feladatellátás hatékonyság vizsgálatának ellenőrzéséről. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
324/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármester saját hatáskörben 2010. szeptember 7-ig 
történt átcsoportosításairól készített tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
325/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Bécs – Pozsony - Budapest Szupermaraton 2009. évi 
különdíjának kifizetésére 100.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
326/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Családi Napok 2010. évi rendezvényére további 
436.415,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
327/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a 2011. évi Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz és a 2011. évi költségvetés terhére 1.200.000.- Ft-ot biztosít. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
328/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Budakeszi posta parkoló 
beszakadás rekonstrukcióra a Polgármesteri Hivatal 1.039.097,- Ft-ot költött és a Gamesz 
segítségével elvégeztette azt. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozat 2. pontja a 
következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás 
kiírásakor a Harmatfű utcára olyan árajánlatot kér, amelyben szerepel a vízelvezetés 
problémájának a megoldása és az alábbi határozatot hozta: 
 
329/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatása 

mellett támogatja a Zichy Péter - Harmatfű utcák burkolat-megerősítését és az ehhez 
szükséges bruttó 12 MFt pénzeszköz rendelkezésre bocsátását a településfejlesztési 
hozzájárulás (Domain.hu Kft. által befizetett összeg), illetve a GAMESZ kátyúzási kerete 
terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás kiírásakor a 
Harmatfű utcára olyan árajánlatot kér, amelyben szerepel a vízelvezetés problémájának a 
megoldása. 

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
330/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német Önkormányzata között 
létrejövő közoktatási megállapodást az alábbi módosításokkal: 
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– A „Budakeszi Német Önkormányzat” szövegrész helyébe „Budakeszi Város Német 
Önkormányzat” szövegrész kerül a közoktatási megállapodás egész szövegében. 

– Az 1. pont az alábbiak szerint módosul:  
„Szerződő felek megállapítják, hogy Budakeszi Város Német Önkormányzata 
tulajdonát képezi a Budakeszi, 1416 hrsz. alatt felvett, természetben 2092 
Budakeszi, Fő u. 72. szám alatt található óvoda ingatlan. Budakeszi Város Német 
Önkormányzata az ingatlanban, mint intézmény fenntartó működteti a Tarkabarka-
Kunterbunt Óvodát.” 

– A 4. pont az alábbi mondattal egészül ki:  
„Budakeszi Város Német Önkormányzata a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 
működtetésével átvállalja Budakeszi Város Önkormányzatától a német nemzetiségi 
óvodai nevelés alapfeladatát.” 

– Az 5. pont az alábbiak szerint módosul:  
„Budakeszi Város Német Önkormányzata vállalja, hogy az óvodában a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint az alapító okiratban 
meghatározott maximális létszámot fenntartja, mely a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény alapján növelhető. Budakeszi Város Német Önkormányzata 
vállalja, hogy az óvodában elsősorban Budakeszi lakosú gyermekek – akiknek a 
szülei is Budakeszi illetőségűek– óvodai nevelését biztosítja.” 

– A 7. pont utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
„Budakeszi Város Német Önkormányzata annak érdekében, hogy a Tarkabarka-
Kunterbunt Óvoda vonatkozásában eleget tegyen a nemzeti és etnikai kisebbségek 
jogairól szóló 1993. LXXVII. törvényben írt kötelezettségeinek a fenntartói 
irányítás valamennyi jogosítványát gyakorolja, azzal a megkötéssel, hogy a 
mindenkor érvényes és hatályos jogszabályok szerinti ellenőrzésekhez hozzájárul 
és együttműködik. 

– A 8. pontban szereplő „kipontozott részre „23” szövegrész kerül. 
– A 9. pont második mondata az alábbiak szerint módosul: „Budakeszi Város 

Önkormányzata az általa nyújtott támogatás felhasználását jogosult ellenőrizni.” 
– A 11. pontban szereplő második francia bekezdés az alábbiak szerint módosul:  

„- ha nem biztosítja a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott gyermeklétszám 
óvodai ellátását”. 

– A 12. pont az alábbiak szerint módosul: 
„Amennyiben jelen megállapodás megszűnik és a felek az óvoda fenntartására új 
közoktatási megállapodást nem kötnek egymással, Budakeszi Város Német 
Önkormányzata vállalja, hogy a nemzetiségi óvodai nevelést és oktatást, mint 
alapfeladatot ellátja az ingatlanban.” 

– A 14. pont az alábbiak szerint módosul: Budakeszi Város Német Önkormányzata 
az óvodai oktatás-nevelés alapjául a Nemzeti és etnikai kisebbségi jogokról szóló 
1993. évi LXXVII. törvényt (a továbbiakban: Nektv.) és a Nemzeti, etnikai 
kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai 
oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM rendeletet (a 
továbbiakban: MKM rendelet) fogadja el. Budakeszi Város Német Önkormányzata 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi 
rendszeréről szóló rendeletét, valamint minden olyan rendeletet, amely a helyi 
óvodai oktatás-nevelés, ingyenes ellátás, térítési díj összege, szociális helyzet 
alapján adható kedvezmények tárgyában tartalmaz rendelkezéseket úgy 
alkalmazza, hogy azok összhangban legyenek a Nektv.-el és az MKM rendelettel. 

– A 16. pont törlésre kerül. 
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– Új ponttal egészül ki, melynek szövege a következő: „Jelen megállapodás 
aláírásával a Felek között a korábbiakban létrejött közoktatási megállapodás 
érvényét és hatályát veszti”. 

– Az aláírásnál elhagyásra kerülnek a „mint tulajdonos” és a „mint használó” 
szövegrészek. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
331/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Német 

Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata között kötendő – melléklet szerinti 
– használati megállapodást az alábbi módosításokkal fogadja el: 
− 3.1 pont az alábbiak szerint módosul: „Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy 

Használatba Vevő jelen szerződés aláírása napjától használhatja az ingatlant.”  
− 6.2. pont első mondata a következő: „Bármelyik fél jogosult írásban, indoklással, a 

nevelési év végével, de legalább 6 hónapos felmondási idő mellett jelen szerződést 
felmondani.”  

− 6.3 pont az alábbiakra változik: „Használatba Vevő a jelen szerződés bármely okból 
történő megszüntetése esetén csereingatlan biztosítására és a kerítés költségeinek 
megtérítését kivéve kártérítésre nem jogosult.”  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt 
szerződés aláírására. 

 
 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 

 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
332/zárt/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, dr. 
Bardócz-Tódor Andrást kötelezi arra, hogy a 2010. július 5-én dr. Schaffer István szakértő 
jelentésében foglaltak megszüntetésére a 2010. novemberi testületi ülésére intézkedési tervet 
készítsen, különös tekintettel az angol két tanítási nyelvű és a német nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás személyi feltételeinek felmenő rendszerben történő biztosítására oly módon, 
hogy mutassa ki számszakilag a program megvalósításának a költségvetést terhelő vonzatát.   
 
Határidő: 2010. novemberi testületi ülés  
Felelős: Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat b.) 
pontban szereplő „írásbeli figyelmeztetést megerősíti” szövegrész helyébe az „írásbeli 
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figyelmezésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi” szövegrész kerül és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
333/zárt/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Tagai István polgármester úrnak a 3773/2010. számon hozott és a Széchényi István Általános 
Iskola igazgatójának, dr. Bardócz-Tódor Andrásnak a 2010/2011. tanév előkészítése, a 
2009/2010. tanévben egy tanuló ellen elkövetett súlyos törvényszegése, valamint az iskola 
működésének törvényességi vizsgálatával kapcsolatban szakértő által megállapítottak miatt 
adott írásbeli figyelmeztetésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 3. 
pontjában szereplő „közösen elfogadott alapadatok” szövegrész helyébe „közösen 
megállapítandó alapadatok” szövegrész kerüljön; valamint az alábbi 4. ponttal egészüljön ki: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kertész Ferencet, a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, Ohr Alajost, a Városüzemeltetési és Beruházási 
Bizottság elnökét, Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármestert és Tagai István 
polgármestert, hogy a Novák és Társa Ügyvédi Irodával közösen fogalmazzák meg és 
fogadják el a háromoldalú megállapodásban szereplő személyeknek küldendő levelet, mely 
levelet a Polgármesteri Hivatal juttat el az érintetteknek, és az alábbi határozatot hozta: 
 
334/zárt/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BKV adatszolgáltatása alapján éves viszonylatban 

5 MFt kifizetését – a korábbi közszolgáltatási szerződés megszűnésének időpontjáig 
terjedő időszakra visszamenőlegesen is – jogfenntartással elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési 
Minisztériuma, Budapest Főváros Önkormányzata és Budakeszi Város Önkormányzata 
között létrejött háromoldalú megállapodás felülvizsgálatát kéri. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi a BKV Zrt.-nél Budakeszi Város 
közigazgatási területén végzett, azaz a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés után, 
a helyi forgalomra eső veszteség finanszírozására kétoldalú megállapodás megkötését a 
közösen megállapítandó alapadatok viszonylatában. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza Kertész Ferencet, a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, Ohr Alajost, a Városüzemeltetési és Beruházási 
Bizottság elnökét, Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármestert és Tagai István 
polgármestert, hogy a Novák és Társa Ügyvédi Irodával közösen fogalmazzák meg és 
fogadják el a háromoldalú megállapodásban szereplő személyeknek küldendő levelet, 
mely levelet a Polgármesteri Hivatal juttat el az érintetteknek. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: Kertész Ferenc PVB elnöke 
  Ohr Alajos VÜBB elnöke 
  Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármester 
  Tagai István polgármester 
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A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
335/zárt/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

Budakeszi Város Önkormányzata és Mártonffy István között, a főépítészi teendők 
ellátására 2010. január 14-én határozatlan időre létrejött megbízási szerződés 
módosítását.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt szerződés-módosítás aláírására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
336/zárt/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Az év családja Pest Megyében” díjra Balczó 
András családját, Czifra András családját és Bede Antal családját javasolja. 
 
Határidő: 2010. szeptember 14. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő 12 mellette és 1 tartózkodással elfogadta az alábbi módosító 
javaslatokat:  
– határozati 2. pontjában szereplő „2 MFt összegig terjedő” szövegrész helyébe „1 MFt 

összegig terjedő” szövegrész kerül, 
– a határozat 5. ponttal egészül ki, melynek szövege a következő: Budakeszi Város 

Képviselő-testülete Dr. Vermes László közérdekű kötelezettségvállalását 1 MFt 
értékben a „Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem” 
elnevezésű pályázatra vonatkozóan befogadja, 

– a határozat 6. ponttal egészül ki, melynek szövege a következő: Budakeszi Város 
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító 
konzorcium „Értékgazdag település” kitüntető címre beadott pályázatról szóló 
tájékoztatást. A pályázat önerőt nem igényel. 

Fenti módosítások alapján az alábbi határozatot hozta:  
 
337/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért az NFÜ és a Svájci Hozzájárulás Hivatala 

által közösen kiírt, „Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem” 
elnevezésű pályázat céljaival, valamint azzal, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 
tagként csatlakozzék a pályázatot készítő és benyújtó konzorciumhoz. 

2. A Képviselő-testület Budakeszi Önkormányzatnak a pályázati konzorciumban való 
képviseletével dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármester asszonyt bízza meg és 
felhatalmazza a konzorciumi tagsághoz szükséges nyilatkozat megtételére. 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 372/2010. (IX. 21.) sz. önkormányzati határozat 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy a pályázati konzorciumi tagsággal kapcsolatban felmerülő költségeket, 
konkrétan a pályázati önrészhez 1 MFt összegig terjedő hozzájárulást  állítsa be az 
Önkormányzat jövő évi költségvetésébe és a pályázat elnyerése esetében gondoskodjék a 
finanszírozáshoz szükséges fedezetről. 

4. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat elnyerése esetén 
haladéktalanul nyújtson be pályázatot a vállalt önerő támogatását lehetővé tevő Önerő 
Alaphoz, a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet alapján. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete Dr. Vermes László közérdekű 
kötelezettségvállalását 1 MFt értékben a „Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és 
természetvédelem” elnevezésű pályázatra vonatkozóan befogadja. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Tájérték Katasztert (TÉKA) 
megvalósító konzorcium „Értékgazdag település” kitüntető címre beadott pályázatról 
szóló tájékoztatást. A pályázat önerőt nem igényel. 

 
Határidő: 1-4. pont: azonnal, illetve a pályázat elnyeréséről szóló értesítés 
  kézhezvételét követően 
 5-6. pont: azonnal 
Felelős: 1-6. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
338/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Gábor Áron utca felső 
szakaszán a Jókai utcai csomópont előtt létesítendő rácsos folyóka GAMESZ által történő 
megépítését és az ehhez szükséges mintegy 350.000,- Ft pénzeszközt a GAMESZ megmaradt 
2010. évi kátyúzási keretéből biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 10 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
339/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi 2407 hrsz-ú önkormányzati ingatlan 

Fornetti látványpékség által elfoglalt 9 m2-es területet bérbe adja a Lazzari Kft-nek 5 éves 
határozott időtartamra 70.000,- Ft/év bérleti díj megfizetése ellenében. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 13 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
340/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. október 3-i helyi önkormányzati választásokra 
600.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék elkülönített személyi kiadások keret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
341/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2010-3.3.1/A – Belterületi 
csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázati kiírásra vonatkozó Fő utcai csapadékvíz 
elvezetéséről szóló 277//2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
342/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2010-3.3.1/A – Belterületi 
csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázati kiírásra vonatkozó a Kerekmező utca, Kenderföld 
utca, Villám utca belvíz rétegvíz elvezetéséről szóló 278//2010. (VII. 27.) számú 
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
343/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2010-3.3.1/A – Belterületi 
csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázati kiírásra a Kerekmező utca, Kenderföld utca, Villám 
utca belvíz rétegvíz elvezetésére pályázatot nyújt be. A pályázaton igényelt támogatást: 80 Mft, 
önrész: 13 016 137 Ft, amelyet a Keszivíz eredménytartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
344/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bölcsődék és közoktatási intézmények 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 398/2011. (IX. 13.) sz. önk. határozat 
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infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatása elnevezésű 
pályázati kiírásra vonatkozó, a Széchenyi István Általános Iskola infrastruktúra fejlesztésére és 
eszközbeszerzésére szóló 47/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
345/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 258/2008 (X. 14.) számú (Ady E. u 14. alatti 560/2 hrsz-
ú ingatlan eladása) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
346/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 424/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat 2. 
pontját (A Közép-Duna Vidéke Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban 
való részvétel előnyei, hátrányai) hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
347/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Rathauskeller pályázati 
felhívásának elkészítéséről szóló 214/2010. (V. 27.) számú és a 244/2010. (VI. 30.) számú 
önkormányzati határozatokat. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
348/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Emlékházzal kapcsolatos 211/2010. (V. 
27.) számú önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
349/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 392/2009. (XII. 8.) számú (A Római Katolikus 
Templom trafócseréjének támogatása) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
350/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 296/2008. (XI. 13.) számú 
önkormányzati határozat 2. pontját, mely felhatalmazta a polgármestert, hogy az Egészségügyi 
Centrum megvalósulása érdekében tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
351/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2009. (III. 3.) számú határozatával 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A szabályzat 12.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„A Bíráló Bizottság tagjait és elnökét az eljárás megindítását követően a képviselő-testület 
külön határozattal jelöli ki az egyes közbeszerzésekre.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
352/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testület Pákozdi Lóránd Keszivíz Kft elleni újbóli 
panaszbejelentése alapján úgy dönt, felkéri az Felügyelő Bizottságot, valamint a 2010. évi 
önkormányzati választások után újonnan létrejövő hatáskörrel rendelkező bizottságot, hogy 
vizsgálja ki Pákozdi Lóránd által 2010. szeptember 10-én kelt újbóli panaszbejelentését. 
 
Határidő: azonnal Felelős: FB elnöke 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 235/2011. (VI. 30.) sz. határozat 
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  2010. évi önkormányzati 
választások után újonnan létrejövő 
hatáskörrel rendelkező bizottság 
elnöke 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
353/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzat SZMSZ 19. §-a, 
valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §. alapján 
közmeghallgatást tart. 

 

 A közmeghallgatás ideje: 2010. november 30. (kedden) 17.00 óra  

 A közmeghallgatás helye: Erkel Ferenc Művelődési Központ 

  2092 Budakeszi, Fő u. 108.  

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
354/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja Főnix-Med Zrt-vel kötendő, a munkanapokon 
16-19 óráig terjedő plusz 3 óra orvosi ügyelet bővítését tartalmazó, melléklet szerinti 
megállapodás módosítását. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
355/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011-ben kerüljön sor a 

környezetvédelmi program megújítására. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012-2017-es időszakra vonatkozó program 

kidolgozására felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal. Felelős: 1. pontra: polgármester 

2. pontra: 2011. szeptember 30. 2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslatban a 
Fő utca Temető utca – Dózsa György tér szakasz tervezése szerepeljen 500.000,- Ft-os 
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összeggel, és az alábbi határozatot hozta: 
 
356/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő – testülete indulni kíván a 30T(ér) program Budapest Metropolisz 
Köz-Tér Stratégia 30T(ér) Köztér Revitalizációs Pályázaton. A Pályázat tartalmi eleme: Fő utca 
Temető utca – Dózsa György tér közötti szakasz közlekedési rehabilitációjára irányuló 
tervezése, 500.000,- Ft összegben, mely összeg önrész biztosítását nem igényli. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
357/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Város közművelődési 
feladatellátásának célvizsgálatát lezáró szakértői jelentésben foglaltakat és felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy Budakeszi Város közművelődési intézményeinek bevonásával 
készítsen egy, a szakértői jelentés észrevételein alapuló, 5 évre szóló intézkedési tervet. 
 
Határidő: 2011. szeptember 30. Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
358/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gaál Judit Ilona 2092 Budakeszi, Akácfa u. 6/A. sz. alatti 
lakos részére kiutalt Budakeszi, Fő u. 100. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 
határozott időre szóló használati megállapodását 2010. augusztus 31. - 2010. október 31-ig 
meghosszabbítja, tekintettel a bérlő egészségi állapotára, azzal, hogy az önkormányzat felé 
2010. 08. 23.-án fennálló 84.000,- Ft lakbér és 138.630,- Ft közüzemi díj tartozást 2010. október 
15-ig köteles rendezni. 
Ha a bérlő a lakbérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles 
a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani. Ha a bérlő 
a felszólításnak 8 napon belül nem tesz eleget, a bérbeadó további nyolc napon belül írásban 
felmondással élhet.  
 
Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: polgármester, 
  Novák és Társa Ügyvédi Iroda 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
359/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fő utcai játszótér beszakadás rekonstrukciójának 

fedezetére további 219.938.- Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Budakeszi Fő téri játszótér 
beszakadás rekonstrukcióra a Polgármesteri Hivatal 1.219.938.-Ft-ot költött és a Gamesz 
segítségével elvégeztette azt. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
360/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 107/2007. (V. 22.) szóló önkormányzati határozatban 
elfogadott 2006-2010. évi gazdasági program végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót 
a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
361/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2006-2010. évi ciklusban végzett 
munkájáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
362/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerint a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság 4 éves munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő 11 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
363/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerint a Ügyrendi, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság 4 éves munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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364/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Oktatási, 
Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság 4 éves munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
365/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Szociális és 
Egészségügyi Bizottság 4 éves munkájáról szóló beszámolóját. (1. sz. melléklet)  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
366/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő - testülete elfogadja a Várostervezési és Környezetvédelmi 
Bizottság 3 éves beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
367/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Városüzemeltetési és Beruházási Bizottsága 
beszámolóját a Bizottság 2008-2010-ben végzett munkájáról. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
368/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Hírmondó 2010. októberi 
számában – a választásokat nem befolyásolva – jelenjenek meg a polgármester, a bizottságok 
és Budakeszi Város Német Önkormányzata elnökének beszámolója a 2006-2010. ciklusban 
végzett munkáról. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
369/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2010. szeptember 2-ai üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 12 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
370/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testületes az önkormányzat 2010. szeptember 10-i pénzügyi 
helyzetéről készült tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
371/2010. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi város Képviselő-testülete elfogadja a 90/2002. (V. 30.) számú határozatával 
elfogadott Településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint: 
 
- A határozat 1. sz. mellékleteként a településszerkezeti tervlap [90/2002. (V. 30.) számú 
önkormányzati határozat] 2. sz. melléklete 067 hrsz. telkekre vonatkozó módosítását. 
- A határozat 2. sz. mellékleteként [90/2002. (V. 30.) számú önkormányzati határozat] 3/b. sz. 
melléklete „a fejlesztési területek adatai terület-felhasználási kategóriánként és területenként” 
című táblázat módosítását 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
 
372/2010. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 337/2010. (IX. 14.) számú (az NFÜ és a Svájci 
Hozzájárulás Hivatala által közösen kiírt, „Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és 
természetvédelem” elnevezésű pályázatot készítő és benyújtó konzorciumhoz csatlakozás) 
önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta: 
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373/2010. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért az NFÜ és a Svájci Hozzájárulás Hivatala 

által közösen kiírt, „Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem” 
elnevezésű pályázat céljaival, valamint azzal, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 
tagként csatlakozzék a pályázatot készítő és benyújtó konzorciumhoz. 

13. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Budakeszi Önkormányzatának a 
pályázati konzorciumban való képviseletével dr. Csutoráné dr. Győri Ottília alpolgármester 
asszonyt bízza meg. 

14. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi tagsághoz szükséges 
nyilatkozatok megtételére 2 MFt önrész vállalása mellett, melynek forrásmegoszlása: 1 MFt 
saját forrás, 1 MFt közérdekű kötelezettségvállalás. 

15. A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a 
pályázati konzorciumi tagsággal kapcsolatban felmerülő költségeket, konkrétan a pályázati 
önrészhez 1 MFt összegig terjedő hozzájárulást állítsa be az Önkormányzat jövő évi 
költségvetésébe és a pályázat elnyerése esetében gondoskodjék a finanszírozáshoz 
szükséges fedezetről. 

16. A Képviselő-testület Dr. Vermes László közérdekű kötelezettségvállalását 1 MFt értékben 
a „Környezeti kezdeményezések, biodiverzitás és természetvédelem” elnevezésű pályázatra 
vonatkozóan befogadja. 

17. A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a pályázat elnyerése esetén 
haladéktalanul nyújtson be pályázatot a vállalt önerő támogatását lehetővé tevő Önerő 
Alaphoz, a 8/2010. (II. 26.) ÖM rendelet alapján. 

18. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Tájérték Katasztert (TÉKA) megvalósító 
konzorcium „Értékgazdag település” kitüntető címre beadott pályázatról szóló tájékoztatást. 
A pályázat önerőt nem igényel. 

 
Határidő: 1-3. pont: azonnal 
 4, 6 pont: a pályázat elnyeréséről szóló értesítés 
  kézhezvételét követően 
 5, 7 pont: azonnal 

 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: PVB 
 5-6. pontra: jegyző 

 7. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
374/2010. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul plusz 1 fő hivatásos gondnok megbízási 
szerződéssel történő alkalmazásához a Budakeszi Város Gyámhivatalában 2010. szeptember 1-
től december 31-ig bruttó 75.000,- Ft díjazásért, mely  a 2010. évi költségvetési tartalékot 
225.000Ft-tal terheli.  
 
Határidő: 2010. október 1.                                                Felelős: polgármester, jegyző  
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
375/a/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 205/zárt/2008. (VII. 24.) számú és a 

205/a/zárt/2008. (VII. 24.) számú (korábbi bizottsági elnökök megválasztása) 
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 206/zárt/2008. (VII. 24.) számú és a 
206/a/zárt/2008. (VII. 24.) számú (korábbi bizottsági tagok megválasztása) 
önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
375/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen történő titkos szavazás lebonyolítására 
a szavazatszámláló bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
 Czifra Zsuzsanna elnök 
 Pataki Judit tag 
 Tömösi Attila tag 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
376/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a titkos szavazás eredményeként 11 igen szavazati 
aránnyal Bakács Edit Bernadettet 2010. október 18. napjától társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek megválasztotta. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
377/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. október 19-ei hatállyal titkos szavazás 
eredményeképpen 
11 igen szavazattal Bánhidi László képviselőt Budakeszi Város Önkormányzat 
Településfejlesztési Tanácsnokává, 
11 igen szavazattal Ohr Alajos képviselőt Budakeszi Város Önkormányzat Városüzemeltetési 
és Közlekedési Tanácsnokává, 
11 igen szavazattal Szabó Ákos Péter képviselőt Budakeszi Város Önkormányzat Infrastruktúra 
Fejlesztési Tanácsnokává 
választotta. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
378/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. október 19-i hatállyal titkos szavazás 
eredményeképpen 
11 igen szavazattal az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének Czifra Zsuzsanna,  
11 igen szavazattal a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökének Tóth Gábor, 
11 igen szavazattal a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökének 
Somlóvári Józsefné 
képviselőket választja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
379/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete bizottságaiba 2010. október 19-ei hatállyal titkos 
szavazással 11 igen szavazattal az alábbi tagokat választotta meg: 
 
Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság: Odri Ágnes 
 Pataki Judit 
 Tóth Gábor 
 dr. Darkó Jenő 
 Enner Patrícia 
 Dr. Somogyi Farkas József 
 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság: Odri Ágnes 
 Tömösi Attila 
 Mészner Antal 
 Szél Bálint 
 
Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottság: Czifra Zsuzsanna 

 Odri Ágnes 
 Farkas Dániel 
 dr. Kristóf Judit1 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta (Dr. 
Csutoráné dr. Győri Ottília személyes érintettsége miatt nem kívánt szavazni):  

                                           
1 441/2010. (XI. 30.) 
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380/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
3. § (2) bekezdése értelmében dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester úrhölgy havi 
illetményét 2010. október 3. napjával 521.700,-  Ft/hó, azaz Ötszázhuszonegyezer-hétszáz 
forintban1 állapítja meg.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV. törvény 
18. § (2) bekezdése értelmében dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester úrhölgy 
költségátalányát 2010. október 3. napjával 156.500,- Ft/hó, azaz Százötvenhatezer ötszáz 
forintban állapítja meg.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta (Bakács Edit 
Bernadett személyes érintettsége miatt nem kívánt szavazni):  
 
381/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 

kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 
3. § (2) bekezdése értelmében Bakács Edit Bernadett alpolgármester úrhölgy havi 
illetményét 2010. október 18. napjával1 251.200,-Ft/hó, azaz kettőszázötvenegyezer 
kettőszáz forintban állapítja meg. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának 
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. LXIV. 
törvény 18. § (2) bekezdése értelmében Bakács Edit Bernadett alpolgármester úrhölgy 
költségátalányát 2010. október 18. napjával1 50. 200,- Ft/hó, azaz ötvenezer kettőszáz 
forintban állapítja meg.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
382/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármesteri, önkormányzati képviselői 
összeférhetetlenségről és vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

                                           
1 módosította a 31/2011. (I. 25.) 
1 módosította a 32/2011. (I. 25.) 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
383/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mély együttérzése mellett a 

vörösiszap-katasztrófa károsultjai részére felajánl 500.000,- Ft segítséget, melynek 
fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
A támogatási összeg átutalását a Kolontári Önkormányzat erre a célra elkülönített 
számlájára kell teljesíteni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város 
Önkormányzata közérdekű kötelezettség vállalást szervezzen Kolontár község vörösiszap 
károsultjainak megsegítésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező közérdekű 
kötelezettség vállalás szervezésére vonatkozó célokmányt elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására, egyúttal felkéri a 
polgármestert a közérdekű kötelezettség vállalás feltételrendszerének biztosítására, 
valamint a felajánlások az önkormányzat 11742348-15390022 számú költségvetési 
számláján történő kezelésére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
384/2010. (X. 18.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 77/2009. (III. 3.) számú határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
„11.2. pont: A Beruházási Munkacsoport állandó, szavazati joggal rendelkező tagjai: 
1. Odri Ágnes 
2. Ohr Alajos 
3. Szabó Ákos Péter 
Eseti tagjai: a főmérnök, főépítész, a közbeszerzés tárgyával érintett intézményvezető, 
irodavezető, illetve az ajánlatkérővel polgári jogi szerződéses kapcsolatban álló személyek 
lehetnek. 
A Beruházási Munkacsoport elnöke: Ohr Alajos, elnökhelyettese: Szabó Ákos Péter 
 
12.2. pont: A Bíráló Bizottság tagjai: 
1. Tóth Gábor 
2. Bánhidi László 
3. dr. Somogyi Farkas József 
A Bíráló Bizottság elnöke: Tóth Gábor, elnökhelyettese: Bánhidi László.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
385/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 235/2011. (VI. 30.) sz. határozat 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Szentpály-Juhász Miklósnak a Budakeszi Hírmondó 

közéleti folyóirat főszerkesztői feladat ellátására kötött megbízási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszűntetését 2010. október 31-vel elfogadja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó című önkormányzati lap 
főszerkesztői feladatának ellátásával 2010. 11. 01-től a Budakeszi Hírmondó 
főszerkesztői pályázatának érvényes és eredményes elbírálásáig dr. Illisz Lászlót bízza 
meg 150.000 Ft+ÁFA/hó díjazásért.  A szerkesztőség működtetésére a pénzügyi fedezetet  
az eddigi gyakorlatnak  megfelelően az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
költségvetésének részeként biztosítja. A főszerkesztő ezen tevékenységet, mint személyes, 
közreműködő tag gazdasági társaságon keresztül is elláthatja.1 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a hivatal jogászaival 
egyeztetve a megbízási szerződést  írja alá. 

 
 
Határidő: 1 pontra: 2010. október 31.  Felelős: 1-3 pontra: polgármester 

2-3 pontra: azonnal 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
386/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.), mint Megbízó, valamint a Novák és Társai Ügyvédi Iroda 
(1126 Budapest, Márvány u. 27. II. 22.), mint Megbízott között 2007. február 1-jén 
létrejött Megbízási Szerződést a szerződés szerinti 30 napos felmondási határidővel 2010. 
november 1. napjával felmondja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt megbízási szerződés felmondására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester  
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
387/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Pest megye legjobb utánpótláskorú leány 
sportolói” Díjra Dira Zsófiát javasolja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
388/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 473/2010. (XII. 14.) 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Pest megye legjobb általános iskolás 
diáksportolói” Díjra Demeter Nándort javasolja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
389/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Pest megye legjobb középiskolás korú 
diáksportolói” Díjra Kemény Dávidot javasolja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
390/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Az év edzője Pest megyében” Díjra Sinka 
Józsefnét javasolja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
391/zárt/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évben „Pest megye testi értelmi és érzékszervi 
fogyatékos legjobb sportoló” Díjra Szabó Ózor Jánost javasolja. 
 
Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 
  
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
392/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzata 18 db netbook beszerzésére 2 MFt átcsoportosításáról 

dönt a 2010. évi képviselői tiszteletdíjak előirányzatának terhére. 
2. Budakeszi Város Önkormányzata felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a számítógépek 

átadásáról, a biztosítás megkötéséről, a szabályzat és a használatba-adási megállapodás 
elkészítéséről gondoskodjon. 

   
Határidő: 1-2. pontra: 2010. november 30.                           Felelős: 1. pontra: polgármester   
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    2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
393/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. évi LXXI. törvény 5. §-ában biztosított 

jogával élve hozzájárul, hogy a Széchenyi István Általános Iskola 2010. szeptember 1-től 
áttérjen a 2. évfolyam (második félév) - 4. évfolyamon tanulók osztályzattal történő 
értékeléséhez. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola 
igazgatóját, hogy a Pedagógiai Program szükséges módosításait végezze el és azt 2010. 
november 5-ig nyújtsa be a fenntartónak annak érdekében, hogy azt a Budakeszi Város 
Önkormányzata minél hamarabb megtárgyalhassa és szakértő felülvizsgálhassa. 

 
 
Határidő: 1 pontra: azonnal    Felelős: 1. pontra: polgármester 
                 2. pontra: 2010. október 31.      2. pontra: SZIÁI igazgatója 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozta: 
 
394/2010. (X. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Comenius Régió Együttműködések 

sikeres pályázathoz biztosítandó, önrészre és számlavezetési költségekre fordítandó 
1.200.000 Ft összeget, melyet az általános tartalékkeret terhére biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
vezetőjét és a Nagy Sándor József Gimnázium igazgatóját, hogy a Comenius Régió 
Együttműködés projektjében dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők munkaköri 
leírásába 2010. november 1-től 2012. október 31-ig terjedő időtartamra építsék be 
feladatként a projekteket.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 50/2010. (II. 9.) számú önkormányzati határozat 
2. pontját hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1 és 3. pontra: azonnal 

2. pontra: 2010. november 1. 
Felelős: 1 és 3. pontra: polgármester 

2. pont: jegyző 
Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója  
Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetője 

 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
395/2010. (XI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság javaslatára útfelület felújítási keretet biztosít: 10,5 millió forintot az általános 
tartalékkeret terhére, 2 millió forintot pedig a GAMESZ kátyúzási kerete terhére. 

2. A Képviselő-testület az útfelújítási keretet a BVV Kft. rendelkezésére bocsátja, mely 
kizárólag útburkolat felújításra használható fel, a képviselő-testületnek történő utólagos 
elszámolással. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja a BVV 
Kft. és az Önkormányzat közötti megbízási szerződést, mely alapján a BVV Kft. 
megvalósítja a 2. pontban leírt feladatot. 

 
 Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 

2-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
396/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Horváth Ferenc rendőr őrnagy Budakeszi Rendőrőrs 
őrsparancsnokává történő kinevezését - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján - támogatja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
397/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 

teljes körű jogi képviseletének ellátása céljából ifj. Dr. Szilágyi István ügyvéd (1054 
Budapest, Alkotmány u. 16.) megbízásához hozzájárul. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 
megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta az alábbi határozatot hozta: 
 
398/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 195/2010. (V. 18.) számú (végső döntés a 
kiszervezésről) és a 223/2010. (VI. 18.) számú (végső döntés módosítása a végrehajtás 
határidejének tekintetében) önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a II. számú határozati 
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javaslat az alábbiak szerint módosuljon: 
− 2. pont: a BVV Kft-be integrálandó feladatok közül a „Sportlétesítmények működtetése 

és fejlesztése” pont törlésre kerül, 
− 2. pont: a BVV Kft-be integrálandó feladat kiegészül a „Csapadékvíz-elvezetési 

rendszerek karbantartása és üzemeltetése”ponttal, 
− 2. pont: a Polgármesteri Hivatalba integrálandó feladatok közé bekerül a 

„Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése” pont, 
− 3. pont harmadik francia bekezdése módosul: önkormányzati beruházás, 

önkormányzati intézmények felújításainak és beruházásainak előkészítése, 
lebonyolítása és ellenőrzése, 

− 7. pontban a „felkéri a polgármestert, hogy készítse elő” szövegrész helyébe a „felkéri 
a polgármestert, hogy a Településfejlesztési Tanácsnok, a Városüzemeltetési és 
Közlekedési Tanácsnok, a Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok bevonásával készítse 
elő” szövegrész kerül. 

A képviselő-testület a fenti módosításokkal az alábbi határozatot hozta: 
 
399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató 

Szervezetének (GAMESZ) és a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal egyes 
feladatainak kiszervezéssel szemben támasztott általános elvárásokat az alábbiakban 
jelöli meg: 
– a feladat ellátásának költségei csökkenjenek, 
– a szolgáltatások minősége javuljon, 
– az Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátással kapcsolatos felelőssége és 

befolyása ne csökkenjen. 
13. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a GAMESZ költségvetési szervet 

2011. január 31. napjával megszünteti és az alábbi feladatait 2011. február 1. napjával 
gazdasági társasági formába integrálja a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft.-be: 
– Zöldterület-kezelés, 
– Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása, 
– Egyéb szennyeződésmentesítési tevékenységek, 
– Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás, 
– Intézmények karbantartása, felújítása, 
– Köztisztasági feladatok végzése, szerződések előkészítése, kezelése, 
– Játszóterek üzemeltetése, karbantartása, szerződések megkötése, 
– Zöldfelületek, terek, parkok üzemeltetése, szerződések megkötése, kezelése, 
– Csapadékvíz-elvezetési rendszerek karbantartása és üzemeltetése; 
továbbá az alábbi feladatait 2011. február 1. napjával a Budakeszi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalába integrálja: 
− Óvodai intézményi közétkeztetés 
− Munkahelyi étkeztetés 
− Szociális étkeztetés 
− Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

14. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal alábbi 
tevékenységeit 2011. január 31. napjával megszünteti és ezen tevékenységek elvégzését 
2011. február 1. napjával gazdasági társasági formába integrálja a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-be: 
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− beruházások, fejlesztések éves tervére javaslattétel a Polgármesteri Hivatallal 
együttműködve1; 

− önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos tervezések előkészítése a Főépítésszel 
együttműködve;1 

− önkormányzati beruházás, önkormányzati intézmények felújításainak és 
beruházásainak előkészítése, lebonyolítása és ellenőrzése; 

− önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó kivitelezési munkák ellenőrzése; 
− önkormányzati beruházások műszaki átadás-átvételének szabályszerű 

lebonyolítása; 
− út-, híd- és járdaépítések koordinálása; 
− hatályát vesztette1.2  
− önkormányzati tulajdonú ingatlanok hibabejelentésének felvétele, hibaelhárítása, 

szükség esetén vállalkozóval szerződéskötés előkészítése, egyéb bérlői 
bejelentések ügyintézése; 

− önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződéseinek előkészítése;1 
− éves ingatlan- és helyiségstatisztika összeállítása, továbbítása, kivéve az 

ingatlanvagyon-kataszter;1 
− beruházásokkal kapcsolatos statisztikák összeállítása;1 
− ingatlanhasználati szerződések előkészítése;1 
− üres ingatlanok nyilvántartásba vétele, hasznosításra vonatkozó előterjesztések 

elkészítése;  
− adatszolgáltatás éves ingatlan-és helyiségstatisztika összeállításához; 
− mezőgazdasági rendeltetésű földterületek haszonbérleti szerződéseinek 

előkészítése; 
− önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával kapcsolatos pályázati 

eljárások, árverések bonyolítása, és szerződéskötések előkészítése a Főépítésszel 
együttműködve1; 

− értékesítésre kijelölt ingatlanok értékesítésre előkészítése; 
− a temető üzemeltetése;1 
− közüzemi szolgáltatókkal szerződések előkészítése, bejövő számlák ellenőrzése az 

önkormányzati intézmények és egyéb önkormányzati ingatlanok esetében; 
− közvilágítás üzemeltetési szerződéseinek előkészítése, közvilágítási feladatok 

koordinálása; 
− úthibák folytán keletkező gépkocsi-károk kezelése;1 
− gyepmesteri teendők ellátása. 

15. Budakeszi Város Képviselő-testülete a GAMESZ költségvetési szervének 
megszüntetésével és a Polgármesteri Hivatal egyes feladatainak kiszervezésével 
kapcsolatos személyi jellegű költségek fedezetét GAMESZ személyi juttatás keret és a 
Polgármesteri Hivatal személyi juttatás keret terhére biztosítja. 

16. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
szükséges intézkedéseket tegye meg az alábbi feladatok kapcsán és ütemezés szerint: 
Feladat: Képviselő-testületi ülés időpontja: 
− Döntéshozatal a kiszervezésről 2010. november 16. 
− Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 2010. november 30. 
− BVV Kft. alapító okiratának módosítása 2010. november 30. 
− Gamesz megszüntető okirata 2010. november 30. 

                                           
1  Módosítja a 175/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat 
2 módosította a 386/2012. (VII. 19.) ÖH 
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− Vonatkozó rendeletek, határozatok módosítása 2010. december 14. 
17. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a feladat-átvétellel kapcsolatosan készítsen 
elő pénzügyi tervet, valamint koncepciót a szervezetre és annak működésére 
vonatkozóan. 

18. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Településfejlesztési 
Tanácsnok, a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok, a Infrastruktúra Fejlesztési 
Tanácsnok bevonásával készítse elő a feladatokat átvevő Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft.-vel szembeni elvárásokat a kiszervezendő tevékenységek 
tekintetében, illetve azok elmaradásának következményeit, tekintettel arra, hogy az elvárt 
pozitív eredmények teljesüljenek. 

19. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a GAMESZ vezetőjét, hogy a GAMESZ 
tulajdonában lévő eszközök és források leltározását végezze el. 

20. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy a GAMESZ 
megszüntetése kapcsán a költségvetési beszámolót és zárómérleget készítse el. 

21. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt, a GAMESZ 
vezetőjét és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy 
vagyonátadás lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

22. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a GAMESZ által 
ellátott közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon meghatározásáról 
gondoskodjon. 

23. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a GAMESZ 
vezetőjét, hogy az óvodai intézményi közétkeztetés, munkahelyi étkeztetés és szociális 
étkeztetés szakfeladatok Polgármesteri Hivatalba történő integrálása kapcsán a 
díjbeszedési jogosultság előkészítéséről gondoskodjon. 

24. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri, a polgármestert, a jegyzőt, a GAMESZ 
vezetőjét valamint a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, 
hogy az alábbi ütemezésben a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg: 

Időpont: Intézkedés: 
2010. november 16.  Képviselő-testület végső döntése a kiszervezésről 
2010. december 3. 
Hivatal vonatkozásában 

Ktv. 17/A. § (2) bekezdés: Átadás előtt 60 nappal 
tájékoztatás a szervezeti jogállás megváltozásáról. 
Ktv. 17/A. § (2) bekezdés: A tájékoztatással 
egyidejűleg, az átadás előtt 60 nappal a 
továbbfoglalkoztatásról tájékoztatás. 

2010. december 31. 
GAMESZ 
vonatkozásában 

Kjt 25/A. § (2) bekezdés: Átadás előtt 30 nappal 
tájékoztatás és konzultáció 
Kjt 25/A. § (3) bekezdés: A tájékoztatással 
egyidejűleg, az átadás előtt 30 nappal tájékoztatás 
a további foglalkoztatásról a munkaszerződés 
tartalmi elemeire vonatkozó ajánlattal együtt. 

2011. január 3. 
Hivatal vonatkozásában 

Ktv. 17/A. § (3) bekezdés: Tájékoztatást követő 30 
napon belül nyilatkozat a munkavállaló részéről, 
hozzájárul-e a továbbfoglalkoztatáshoz. 
 
 

2011. január 15. 
GAMESZ 
vonatkozásában 

Kjt 25/A. § (5) bekezdés: Nyilatkozat a 
munkavállaló részéről, hozzájárul-e a 
továbbfoglalkoztatáshoz. 

2011. február 1. Átadás időpontja 
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Hivatal vonatkozásában 
 
 
 
GAMESZ 
vonatkozásában 

Ktv. 17/A. § (5) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást 
vállalóknak a jogviszony megszűnés és új 
jogviszony létesítésének időpontja. 
 
Kjt. 25/A. § (5) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást 
nem vállaló munkavállaló értesítése a jogviszony 
megszűnéséről a végkielégítés megállapításával. 
Kjt. 25/A. § (6) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást 
vállalóknak a jogviszony megszűnés és új 
jogviszony létesítésének időpontja. 

 
25. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a feladat átadás-átvétellel 

kapcsolatos jogszabályok és határozatok módosítását készítse elő. 
26. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az átvett feladatokkal kapcsolatosan a 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását készítse elő. 

 
Határidő: 1.-4. pontra: azonnal 
 5. és 13. pontra: folyamatos, befejezésre 2011. február 1. 
 6. pontra: 2010. november 30. 
 7-8. és 10-12. pontra: 2011. január 31. 
 9. pontra: 2011. március 31. 
 14. pontra: 2011. január 31. 
 15. pontra: 2010. december 14. 
 
Felelős: 1.-4.; 7. és 11. pontra: polgármester 
 5. pontra: polgármester, jegyző 
 6. és 15. pontra: Budakeszi Városfejlesztési és  
  Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 8. pontra: GAMESZ vezetője 
 9. pontra: Budakeszi Városfejlesztési és 
  Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 12. pontra: polgármester, jegyző, GAMESZ vezetője 
 10. és 13. pontra: polgármester, jegyző, GAMESZ vezetője,  
  Budakeszi Városfejlesztési és 
  Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 
 14. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
400/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a települési önkormányzatok többcélú kistérségi 

társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a Budaörsi Kistérség 
Többcélú Társulási Tanácsában a polgármester helyettesítésének rendjéről az alábbiak 
szerint rendelkezik: 
− Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester távollétében az első számú helyettes: 

Bakács Edit Bernadett alpolgármester, illetve 
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− Bakács Edit Bernadett alpolgármester távollétében Ohr Alajos Városüzemeltetési 
és Közlekedési Tanácsnok látja el a helyettesítési feladatokat. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 295/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
401/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete ezúton kinyilvánítja támogató szándékát Budakeszi 

Város Budaörs Kistérség Többcélú Társulásához való tartozása felülvizsgálatához és egy, 
a hatályos kistérségi lehatárolás megváltoztatására irányuló későbbi döntés 
meghozatalához. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete ezért felhatalmazza a polgármestert a környező, 
Zsámbéki-medencébe tartozó településekkel való tárgyalásra egy önálló Budakeszi 
kistérség megalakítása kérdésében. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
 
402/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Széchenyi István Általános Iskola, a 

Nagy Sándor József Gimnázium és az Erkel Ferenc Művelődési Központ önállóan 
működő intézménnyé történő átsorolásával. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket annak érdekében, hogy 2011. július 1. határidővel a Széchenyi István 
Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium és az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ „önállóan működő és gazdálkodó” intézmény besorolás helyett „önállóan 
működő” intézményként működjön. A részletes ütemterv a 2011. évi költségvetés 
tárgyalásával egyidőben kerüljön a képviselő testület elé. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezzen 
tárgyalást Budakeszi Város Német Önkormányzatával a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 
költségvetési szervi besorolásáról. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. évi költségvetés tárgyalása 2. pontra: polgármester, 
 jegyző 
 3. pontra: 2010. november 30.  
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a „Polgármesteri Hivatalt” 
szövegrész helyébe „jegyzőt” szövegrész kerüljön, a „2011. évi koncepció” szövegrész helyébe 
„2011. évi költségvetési koncepció” szövegrész kerüljön, „készítsen kimutatást” szövegrész 
helyébe „készítsen szerkezeti és szervezeti kimutatás” szövegrész kerüljön, és az alábbi 
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határozatot hozta:  
 
403/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Önkormányzata felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési koncepció 
készítéséhez készítsen szerkezeti és szervezeti kimutatást arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi 
feladatellátás milyen létszámcsökkentés mellett látható el. A kimutatást véleményezze a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, és az elfogadott mértéket építse be a koncepcióba. 
 
Határidő: következő PVB ülés, illetve a 2011. évi költségvetési koncepció  
 összeállítása 
Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
404/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármester 2010. évi szabadság ütemtervét az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
 2010. október 15. 1 nap 
 2010. október 22. 1 nap 
 2010. november 4-5. 2 nap 
 2010. december 11. 1 nap 
 2010. december 22-23.    2 nap 
 2010. december 27-30. 4 nap 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslatok 
kipontozott részeire a „Dr. Szilágyi István ügyvéd” szövegrész kerül, a II. számú határozati 
javaslat „15.020.271,- Ft összeg” szövegrész helyébe a „15.020.271,- Ft és kamatai” 
szövegrész kerül, és az alábbi határozatokat hozta:  
 
405/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a GVOP-4.3.2-2004-12-0009/4.0 

azonosító számú pályázat keretében megvalósult - gazdasági versenyt korlátozó 
megállapodás tilalmába ütköző magatartás megállapítása iránti bejelentést tesz a 
Synergon Informatikai Nyrt. és a GKIeNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. 
kapcsolatában a Gazdasági Versenyhivatal felé. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dr. Szilágyi István ügyvédet az 1. pontban 
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: Dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslatok 
kipontozott részeire a „Dr. Szilágyi István ügyvéd” szövegrész kerül, a II. számú határozati 
javaslat „15.020.271,- Ft összeg” szövegrész helyébe a „15.020.271,- Ft és kamatai” 
szövegrész kerül,  és az alábbi határozatokat  hozta: *Visszavonva a 190/2013. (IV. 25.) Kt. határozattal 

 
406/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, kerüljön felszólításra a Synergon 

Informatikai Nyrt-t a Budakeszi Város Önkormányzat - a GVOP-4.3.2-2004-12-0009/4.0 
azonosító számú pályázat keretében megvalósult www.budakesziportal.hu nem megfelelő 
működése okán történő teljes támogatás elmaradása miatt - 15.020.271,- Ft összeg és 
kamatai 8 napon belüli megtérítésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben nem kerül sor az 1. 
pontban foglalt összeg megtérítésére a szükséges büntetőjogi lépések megtételére 
kerüljön sor. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban foglaltak nem 
teljesülése esetén keresetet indít kártérítés iránt - a GVOP-4.3.2-2004-12-0009/4.0 
azonosító számú pályázat keretében megvalósult www.budakesziportal.hu nem megfelelő 
működése okán történő teljes támogatás elmaradása okán - a Synergon Informatikai Nyrt. 
ellen. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dr. Szilágyi István ügyvédet az 1-3. pontban 
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
  4. pontra: Dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
407/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2.400.000,- Ft keretösszeget biztosít a céltartalék keret 
terhére a sportpálya öltöző lapos tető szigetelésének felújítására és a Sportpálya öltöző 
életveszélyes fő és leágazó áramkör balesetmentesítésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
408/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a város számára a 
lehetőség szerinti legelőnyösebb szerződést kösse meg közvilágításra és az intézmények 
elektromos energiával történő ellátására 2011 évre. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
409/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 324/2009. (IX. 15.) számú határozatát az 
alábbiak szerint: „A pályázaton igényelt összeg: 100.000.000,- Ft, amelyhez a szükséges 
11.666.883,- Ft önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja” szövegrész helyébe „A 
pályázaton igényelt összeg: 100.000.000,- Ft, amelyhez szükséges 12.009.883,-  Ft önrészt az 
alábbi forrásokból biztosítja: 12.000.000,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére, 9.883,- Ft-ot 
a 2010. évi költségvetés, egyéb szolgáltatások keret terhére biztosít” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
410/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 325/2009.(IX.15) számú határozatát az 
alábbiak szerint: „A pályázaton igényelt összeg: 54.000.000,- Ft, amelyhez a szükséges 
6.000.000,- Ft önrészt a 2010. évi költségvetés terhére biztosítja” szövegrész helyébe „A 
pályázaton igényelt összeg: 49.754.464,- Ft, amelyhez szükséges 6.366.444,- Ft önrészt az 
alábbi forrásokból biztosítja: 6.000.000,- Ft-ot a 2010. évi költségvetés terhére, 366.444,- Ft-ot 
a 2010. évi költségvetés egyéb szolgáltatások keret terhére biztosít” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
411/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a város közbiztonságának, közlekedésbiztonságának 
javítása, a bűnmegelőzés színvonalának növelése érdekében a Budakeszi Rendőrőrs épületének 
kibővítéséhez elvi támogatását adja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
412/zárt/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottsági 

tagságából 2010. november 16. napjával visszahívja a következő tagokat: 
− Serény József Vince, 

                                           
1 öf.: 324/2009. (IX. 15.) és 54/2010. (II. 23.) 
1 öf.: 325/2009. (IX. 15.) sz. határozattal 
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− Ohr Alajos. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete Dr. Monostori Ernő Felügyelő Bizottsági tag 

lemondását 2010. november 16. napjával tudomásul veszi. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
413/zárt/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottságába az 
alábbi tagokat választja: 
 
1. Tóth Gábor 
2. Ohr Alajos 
3. Odri Ágnes 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
414/zárt/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 10/z/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
415/zárt/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 3/2010. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont 
alatt meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé 
intézkedjen. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 nap 2. pontra: Keszivíz Kft ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette és 2 tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
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416/zárt/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 

Kuratórium elnöke és tagjai, valamint a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölését 
visszavonja. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 50/2003. (III. 11.) sz. 
önkormányzati határozatát, a 28/zárt/2007. (II. 27.) önkormányzati határozatát, valamint 
a 137/2003. (V. 20.) sz. önkormányzati határozatát. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 
Kuratóriumába 2010. november 17. napjával az alábbi személyeket jelöli ki: 
Somlóvári Józsefné elnök 2092 Budakeszi, Vásárhelyi P. u. 61. 
Horváth Ferenc 2523 Sárisáp, Akácfa u. 11.1 
Tömösi Attila 2092 Budakeszi, Pátyi út 7. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 
Felügyelő Bizottságába 2010. november 17. napjával az alábbi személyeket jelöli ki: 
Érdi Tamás elnök 2092 Budakeszi, Szél u. 42. 
Karvaly Nándor 2089 Telki, Vadrózsa u. 21. 
Dr. Simon Anna Gabriella 2092 Budakeszi, Szél u. 46. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy az 
illetékes bíróságnál a nyilvántartásba vétel tárgyában intézkedjen. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással szavazattal az alábbi határozatot 
hozta:  
 
417/zárt/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 

Társulás Társulási Tanács tagjának Czifra Zsuzsannát és Pataki Juditot választja meg. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 

Társulás Társulási Tanács ellenőrző bizottsági tagjának Szél Bálintot és Mészner Antalt 
választja meg.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 361/2006. (XII.12.) számú 
önkormányzati határozat 2. pontját. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
418/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. november 30-án elfogadott „3,5 
tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjáművek súlykorlátozásáról” 
szóló rendeletről írásban értesíti a rendelettel érintett hozzávetőleg 90 vállalkozót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

                                           
1 öf. 440/zárt/2010. (XI. 30.) 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat 1. pontját. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat 2-3-4. pontját 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
419/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi közigazgatási területén 

bevezetésre kerülő súlykorlátozásról szóló rendelet-tervezetet, és a rendelet 
bevezetéséhez szükséges bruttó mintegy 1.000.000,- Ft1 pénzösszeget az általános 
tartalékkeret terhére biztosítja, melyet a súlykorlátozásból befolyó pénzösszegek 
fogadására létrehozott keretből az általános tartalékkeretbe vissza kell pótolni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a súlykorlátozásból befolyó 
pénzösszegek fogadására-kezelésére 1 külön bankszámla kerüljön nyitásra. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a súlykorlátozási rendeletben foglalt 
főbb szabályokat a Budakeszi Hírmondóban haladéktalanul közzé kell tenni, a rendelet 
szövegét annak életbelépése előtt a Budakeszi Rendőrőrsnek külön, hivatalosan is meg 
kell küldeni. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy  
– amennyiben van rá lehetősége – az építéshatósági határozatokban kerüljön 
megjelölésre, hogy a súlykorlátozásról alkotott helyi rendelkezés az adott építési 
engedélyt érinti-e. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2-4. pont: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
420/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Önkormányzat  
– jelen határozat mellékletét képező – 2011. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Határidő: folyamatos (2011. december 31.) Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
421/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Gazdasági, Műszaki 

Ellátó és Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv megszüntető okiratát 2011. január 31-
ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. 
pontban foglalt költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről. 

                                           
1 1. pontban szereplő „800 EFt” szövegrész módosult, a 2. pontban szereplő „Útfenntartási céltartalék keret 
megnevezéssel” szövegrész hatályon kívül helyezve a 270/2011. (VII. 28.) sz. határozattal 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 

 
Határidő: 1. pontra: 2011. január 31. Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2010. december 22. 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
422/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 3. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont 
alatt meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé 
intézkedjen. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
423/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 5. számú módosító okiratát 2011. február 1-jei hatállyal melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. február 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
424/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Ozsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. 
sz. alatti bérlő önkormányzat tulajdonában levő bérlakás bérleti szerződését 2010. november 1-
től 2011. június 30-ig meghosszabbítja a bérlő szociális körülményeire való tekintettel azzal, 
hogy a Budakeszi közjegyző felé a bérlő tartozás-elismerése iránt intézkedjen a hivatal, majd 
keresse meg a bérlő munkáltatóját az önkormányzat felé fennálló lakbér és közüzemi díj 
hátralékok munkabérből történő letiltása iránt. 
 
Határidő: 2010. december 15. Felelős: polgármester, ügyvéd 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
425/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gaál Judit Ilona 2092 Budakeszi, Akácfa u. 6/A. sz. alatti 
lakos részére kiutalt Budakeszi, Fő u. 100. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakás 
határozott időre szóló használati  megállapodását 2010. november 1-től 2010. november 30-ig 
meghosszabbítja azzal, hogy az Önkormányzat felé 2010.november 5-én fennálló 168.000,- Ft 
használati díj és 128.070,- Ft közüzemi díj tartozást 2010.  december 31-ig köteles rendezni. 
A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy az önkormányzat felé fennálló használati díj tartozásból 
a bérlő által a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére fordított 82.350,- Ft összeg 
jóváírásra kerüljön.  
Ha a bérlő a lakbérfizetésre megállapított időpontig a lakbért nem fizeti meg, a bérbeadó köteles 
a bérlőt – a következményekre figyelmeztetéssel – a teljesítésre írásban felszólítani.   
 
Határidő: 2010. december 15. Felelős: polgármester, ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
426/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 225/2010. (VI. 17.) és 310/2010. 

(VIII. 17.) számú önkormányzati határozat alapján Budakeszi Város Német 
Önkormányzattal kötött visszatérítendő támogatásról szóló megállapodásban a támogatás 
visszafizetési határideje kerüljön módosításra az alábbiak szerint: 
„Budakeszi Város Német Önkormányzat a VÁTI Nonprofit Kft-vel történő elszámolás 
eredményeképpen a számlájára történő megérkezést követően azonnal, de legkésőbb 
2011. január 31. napjáig visszafizeti a támogatásként nyújtott 21.739.000,- Ft-ot a 
Visszatérítendő Támogatást Nyújtó részére. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 
a 21.739.000,- Ft visszatérítendő támogatás és járulékai erejéig a felek jelzálogjogot 
alapítanak a Budakeszi 1416 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanra külön szerződés 
keretében.”  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
megállapodás 2.sz. módosításának aláírására. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
427/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat 

megjelenési formáját egyszeri alkalomra – a 2010. évi decemberi karácsonyi szám 
kiadására– az alábbiak szerint jóváhagyja: 
Méret: A/4 
Terjedelem: 16 + 4 oldal borító 
Papírminőség: belívek 70 g-os ofszet papír, borító 115 g-os fényes műnyomó 
Színek száma: belívek 1 + 1 szín (fekete-fehér), borító 4 + 4 szín + lakk (fényes színes) 
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Kivitel: irkafűzve 
Példányszám: 5500 db 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt formátumváltozással 
kapcsolatos költségkülönbözetet, 239.339.- Ft-ot az általános tartalék keret terhére 
biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, 
készítsen 2010. II. félévre vonatkozóan teljes körű kimutatást havi bontásba a Hírmondó 
közéleti folyóirat lapkiadásával kapcsolatban, különös tekintettel a bevételekre, valamint 
a hatályos szerződésekre; továbbá arra, hogy 2011. évre vonatkozó előzetes kalkulációt 
készítsen az 1. pontban megjelölt formátumra és a jelenlegi – 166/2010. (IV. 27.) számú 
[Hírmondó közéleti folyóirat fekete-fehér megjelenése] önkormányzati határozatban 
megjelölt – formátumra vonatkozóan. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 3. pontban meghatározott kalkulációt figyelembe 
véve a 2011. évi költségvetési koncepció készítésekor visszatér a Hírmondó közéleti 
folyóirat 1. pontban megjelölt formátumú jövő évi megjelentetésének lehetőségére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, 
tegyen lépéseket a kintlévőségek 2010. december 31-ig történő behajtására. 

 
Határidő: 1. pontra: Hírmondó közéleti folyóirat 2010. évi decemberi karácsonyi 
  Számának megjelenése 
 2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2010. december 6. 
 4. pontra: 2011. évi költségvetési koncepció tárgyalása 
 5. pontra: 2010. december 31. 
Felelős: 1. pontra: polgármester és Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője 
 2. pontra: polgármester 
 3. és 5. pontra: Erkel Ferenc művelődési Központ vezetője 
 4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
428/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kompánia Színházi Műhely Közhasznú Alapítvány és 
a Budakeszi Város Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodás 12. pontja alapján a 
Színházi Műhely részére a 2010. évben 100.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános 
tartalékkeret terhére, melyet 2010. december 15-ig utal át.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
429/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány és az 
önkormányzat közötti megállapodás 4.3. pontja alapján a Művészeti Iskola Alapítvány részére 
2010. évben 100.000,- Ft. összegű támogatást biztosít az általános tartalékkeret terhére, melyet 
2010. december 15-ig utal át. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal azzal a módosítással, hogy a pályázat 
beadásának helye: Budakeszi Város Okmányiroda (2092 Budakeszi, Dózsa Gy. tér 25.) az 
alábbi határozatot hozta: 
 
430/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást a Budakeszi 

Hírmondó önkormányzati közéleti lap főszerkesztői feladat ellátására. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a mellékelt 

kiírást jelentesse meg a Budakeszi Hírmondóban, a www.budakesziportal.hu internetes 
portálon, valamint a Városi TV-ben. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal Felelős: 1. pont: polgármester 
  2. pont: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
431/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást a Czövek 

Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói álláshelyére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a mellékelt kiírást jelentesse 

meg a KSZK kormányzati portálon, a Budakeszi Hírmondóban, a 
www.budakesziportal.hu internetes portálon, valamint a Városi TV-ben. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal Felelős: 1. pont: polgármester 
  2. pont: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő azzal a módosítással, hogy a „vagy nyomtatott formában” 
szövegrész kikerül, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
432/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budakeszi Önkormányzati 

hírlevél megjelentetéséről és terjesztéséről szóló tájékoztatót. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi 

Önkormányzati Hírlevél napirendi pontot, miszerint továbbra is csak elektronikus 
formában jelenjen meg, a Budakeszi Hírmondó honlapjának elkészítését követő első 
képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb 2011. május 31-ig terjessze a Képviselő-testület 
elé. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal Felelős: 1. pont: polgármester 
 2. pont: 2011. május 31. 2. pont: jegyző 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
433/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete kiegészíti a 327/2010. (IX. 14.) számú önkormányzati 
határozatával a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra megszavazott 1.200.000,- Ft-
ot további 400.000,- Ft-tal és így a 2011. évi költségvetésben 1.600.000,- Ft összeget különít el 
az ösztöndíjpályázatra. 
 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
434/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, 
hogy a Széchenyi István Általános Iskola intézkedési terv készítési kötelezettségére vonatkozó 
határozat végrehajtását a 2010. decemberi testületi ülésre halasztja azzal, hogy az intézkedési 
tervet számadatokkal pontosítsa, különös tekintettel a német nemzetiségi két tanítási nyelvű 
oktatás személyi feltételeinek felmerő rendszerben történő biztosítására. A módosított 
intézkedési tervet Budakeszi Város Német Önkormányzata tárgyalása után tárgyalja újra a 
képviselő-testület. 
 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozat 2. pontja a 
következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételével egyetért, és a 227/2010.  (VI. 17.) és 246/2010. (VI. 30.) számú határozatait 
hatályon kívül helyezi, valamint felkéri az Elnökök Tanácsát, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre terjessze elő az új határozati javaslatát, és az alábbi határozatot hozta: 
 
435/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Széchenyi 

István Általános Iskola 2010/2011-es tanévre szóló beiratkozás körülményeinek 
törvényességét vizsgáltassa meg az Oktatási Hivatallal. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételével egyetért, és a 227/2010.  (VI. 17.) és 246/2010. (VI. 30.) számú határozatait 
hatályon kívül helyezi, és ezzel egyidőben felkéri az Elnökök Tanácsát, hogy a következő 
képviselő-testületi ülésre terjessze elő az új határozati javaslatát. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
 2. pontra: soron következő képviselő-testületi ülés 2. pontra: jegyző, 
  Elnökök Tanácsa 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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436/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terv 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy a Közfoglalkoztatási tervben szereplő 
létszámon és keretösszegen nem módosít, azt változatlanul hagyja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
437/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011-től támogatni kívánja a városban élő 13-14 

éves korú leány gyermekeknek a Humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltáshoz jutás 
esélyét szervezéssel, tájékozató előadások szervezésével és anyagi támogatással egyaránt. 
Támogató szándékát a 2011. évre vonatkozó költségvetési koncepciójában is megerősíti. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a támogatás mértékének, a támogatottak körének 
meghatározásához felkéri a jegyzőt, hogy végeztessen felmérést az érintettek körében. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete tisztelettel felkéri dr. Kristóf Judit háziorvos 
asszonyt, hogy tartson felvilágosító előadást az érintettek és szüleik, valamint a téma iránt 
érdeklődők körében.  

 
Határidő: 1. pontra: 2010. decemberi testületi ülés Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. január 2. pontra: jegyző 
 3. pontra: azonnal 3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
438/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2010. novemberi beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a 2. pont egészüljön ki a 
„biztosítsa elektronikus úton is a betekintést” szövegrésszel és az alábbi határozatot hozta: 
 
439/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 215/2010. (V. 27.) számú (a Budakeszi Repülőtér 

üzemeltetése) önkormányzati határozat - 296/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati 
határozattal módosított - 2. pontjában szereplő pályázat kiírás határidejét 2011. február 
15-ére módosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Csepel Aeroklub SE-t, hogy biztosítsa – 
elektronikus úton is - a betekintést a repülőtér üzemeltetés könyvelésébe Budakeszi Város 
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Önkormányzata számára a 215/2010. (V. 27.) számú (a Budakeszi Repülőtér 
üzemeltetése) önkormányzati határozat 3. pontja alapján 2010. december 6-áig, melynek 
függvényében a Képviselő-testület dönt a Budakeszi Város Önkormányzata és a Csepel 
Aeroklub Farkashegy között 2004. március 19-én a Farkashegyi Repülőtér 
üzemeltetésére létrejött megbízási szerződéssel kapcsolatban. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
440/zárt/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 416/zárt/2010. (XI. 16.) számú 
önkormányzati határozat (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumába tag 
választása) 2. pontjában szereplő „Horváth Ferenc 2523 Sülysáp, Akácfa u. 11.” szövegrész 
„Horváth Ferenc 2523 Sárisáp, Akácfa u. 11.”-re módosul. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
 
441/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottság tagjává 2010. december 1-jei hatállyal – Herein Gyula bizottsági tagságáról való 
lemondása miatt - titkos szavazással 11 igen szavazattal dr. Kristóf Juditot választotta meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
442/2010. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. november 30-tól a 2011. évi 

költségvetési rendelet hatályba lépéséig minden önkormányzati intézménynél a 
munkaviszony létesítésére és minden egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződés 
megkötéséhez polgármesteri jóváhagyás szükséges.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy minden önkormányzati intézmény 
vonatkozásában bérmegtakarításból a költségvetésben nem tervezett személyi juttatások 
céljára történő kifizetésről, valamint minden szolgáltatási szerződés és újonnan kötendő 
beszerzési szerződéshez is polgármesteri jóváhagyás szükséges. Mindezekről a 
polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet is. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 

                                           
1 öf. 379/2010. (X. 18.) 
1 Hatályon kívül helyezte a 62/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat 
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A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
443/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete éves költségvetésében a működés folyamatos 

alulfinanszírozottsága, az adóbevételek várható csökkenése, a felvállalt nem kötelező 
feladatok finanszírozási igénye és a 2010-es évből fennmaradó várhatóan kis összegű 
pénzmaradvány és a 2010-ben létrejött kötelezettségvállalások miatt a 2011-es évben a 
működési hiány elkerülése nagy kihívást jelent. A működés finanszírozásán felül a 
megkezdett nagyobb fejlesztési projektek önrészeinek finanszírozása várhatóan nem lesz 
kigazdálkodható. Az önkormányzat alapelvnek tekinti, hogy a működés finanszírozását 
hitelfelvétel nélkül kell megoldani, a fejlesztéseket elsősorban hitelfelvétel nélkül kell 
megvalósítani. Ha a hitelfelvétel nem elkerülhető, akkor az csak és kizárólag fejlesztésre 
vehető igénybe az önkormányzat teherbíró képességével összehangoltan, a visszafizetés 
fedezetének megteremtésével. 

2. A nem kötelezően ellátandó feladatokat (Gimnázium, Zeneiskola, Napraforgó tagozat, 
logopédia, jelzőrendszeres segítségnyújtás, közművelődés) az önkormányzat továbbra is 
ellátja. 

3. A működési költségek tervezésekor fontos szempont az önkormányzat szervezeti 
hatékonyságának növelése és az önkormányzat relatív teherbíró képességével 
összehangolt intézményfinanszírozás. 

4. A hatékonyság növelés és a szervezeti átalakítások eredményeként a polgármesteri 
hivatal, az általános iskola, a zeneiskola, a művelődési ház és a könyvtár esetében az éves 
személyi jellegű kiadás 10%-os csökkenését tűzzük ki célul a 2010-es évhez képest. 

5. A gazdálkodás átláthatósága és a működési szinergiák kihasználása érdekében 2011. 
júliustól minden intézmény, azaz az eddig önállóan gazdálkodó intézmények (Általános 
Iskola, Gimnázium, Művelődési Ház) is központi gazdálkodásban fognak működni. 

6. A beszerzések jelentős körében központi beszerzés kerül bevezetésre: többek között az 
24 órás őrzés-védelem, takarítás, energia-vásárlás, irodaszer beszerzés, internetes 
megjelenés . 

7. A Művelődési Ház költségvetése a személyi jellegű kiadások 10%-os csökkentése 
mellett, a városi rendezvények felülvizsgálata által is csökkentésre kerül.  A könyvtár 
személyi jellegű kiadásainak legalább 10%-os csökkentése mellett bevezetésre kerül az 
olvasójegy díjazása. A könyvtári díjakat annak figyelembe vételével kell kialakítani, hogy 
a könyvtár új könyvbeszerzésének költsége egyenlő legyen a saját bevételeivel.  

8. A Zeneiskola személyi jellegű kiadásainak 10%-os csökkentése mellett a 
finanszírozásban fokozatosan előnyben kell részesíteni a növendékek támogatását a 
működtetés finanszírozása helyett. 

9. A Német Önkormányzat támogatása az egyéb önkormányzati együttműködési előnyök 
kiaknázása mellett 10%-al csökkentésre kerül a 2010-es évhez képest.  

10. A kistérségi együttműködés előnyeit, finanszírozási kedvezményeit mielőbb ki kell 
használni a HÍD, a Napraforgó tagozat, a logopédiai szakellátás esetében és meg kell 
vizsgálni az általános iskola és a gimnázium ilyen típusú működtetésének előnyeit.  

11. A Gamesz egyes feladatainak, az általános beruházási feladatoknak és a kivitelezési 
projektek lebonyolításának egy cégbe szervezésétől (BVV) hatékonyság növekedést, 
rugalmasabb szervezeti megoldásokat várunk, mely megteremti annak a lehetőségét, 
hogy pl. a Gamesz finanszírozásában legalább 30%-os csökkenést érjünk el a 2010-es 
évhez képest.  A BVV Kft. a kisebb feladatok mellett lényegében ellátja a városi 
zöldterületek gondozását, az önkormányzat épületeinek karbantartási célú 
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beruházásainak tervezését és lebonyolítását, a fejlesztési projektek előkészítését és 
kivitelezésének projekt szemléletű lebonyolítását. A fejlesztések kivitelezési munkálatait 
projekt szemléletben, a projektvezetés szervezeti és módszertani ajánlásai alapján 
végezzük, egyszemélyi felelős projektvezető kijelölésével.  

12. 2011-ben a következő fejlesztési projekteket folytatja tovább az önkormányzat: 
− Városháza és főtér felújításának kivitelezése, lezárása 
− Pitypang óvoda bővítés kivitelezése, lezárása  
− HÍD felújítás kivitelezése, lezárása  
− Szennyvíztisztító telep és csatornázás pályázat bírálati folyamatának végig 

vitele, nyertes pályázat esetén a kivitelező kiválasztása, kivitelezés 
megkezdése.  

13. Az önkormányzat működésének alulfinanszírozottsága miatt fontos feladat a saját 
bevételek növelése, arányának javítása. 

14. A meglévő helyi adók mellett bevezetésre kerül a telekadó, mely a beépítetlen belterületi 
földrészletek vállalkozási célú hasznosítását kívánja megcélozni. 

15. Egyéb bevételként megjelenik a súlykorlátozásból adódó bevétel, a parkolás 
szabályozásából adódó bevétel, a reklám koncesszió megteremtéséből származó bevétel 
és a közműfejlesztési hozzájárulás. Az újonnan megjelenő egyéb bevételek nagy része az 
útfelújítási alapban gyűlik és utak karbantartására, felújítására, ilyen projektek önrészére 
használható. 

16. A vagyongazdálkodás terén előnyben részesítjük az ingatlan hasznosítást az értékesítéssel 
szemben. Kizárjuk a vagyon felélést, azaz a működés finanszírozásához szükséges 
vagyon-értékesítést, de nem zárjuk ki az ingatlangazdálkodásban a csere célzatú 
értékesítést, értéknövelés elérése érdekében, valamint szorgalmazzuk a kevésbé 
piacképes ingatlanok (részingatlan) eladását. 

17. A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása 2011. december  
31-ig, a fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegének erejéig biztosítható.  

18. A Budakeszi Hírmondót az Önkormányzat színes formátumban kívánja megjelentetni a 
hatékonyabb városmarketing és a hirdetési bevételek növelése érdekében. 

 
Határidő: 2011. évi költségvetés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
444/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról a 
III. negyedévi tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
445/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 

                                           
1 öf.: 26/2011. (I. 25.) 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek 
végrehajtásáról szóló I-III. negyedévi beszámoló tárgyalását a 2011. januári testületi ülésre 
halasztja, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt részletes, átdolgozott beszámoló elkészítésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
446/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft.-vel kötött 

határozatlan idejű Üzemeltetői Szerződés mellékletét képező Aktualizálási 
Megállapodást melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 
Aktualizálási Megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 2010. december 31.  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
447/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dicent Vagyonkezelő Kft. (2092 

Budakeszi, Szőlőskert u. 21.) ajánlatát elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat jogi 

képviselője által jogi szempontból ellenjegyzett bérleti szerződés megkötésére. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                 Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 8 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
448/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NOE International Transporting Kft. 
(2483 Gárdony, Nahal u. 12.) ajánlatát elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
költöztetéssel kapcsolatos szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
449/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 33/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 174 - 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új árajánlatot kell kérni, szakáganként 
megbontva az informatikai és telefoneszközök új telephelyre történő elhelyezése kapcsán és 
felhatalmazza a polgármester, hogy a tárgyban a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön 
szerződést. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
450/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzat 

tulajdonában álló www.budakesziportal.hu üzemelését szolgáló szerverek elhelyezése 
igénybevételére a Nádor Rendszerház Kft-t (1141 Budapest. Öv u. 3.) bízza meg max. 
bruttó 1.400.000,-Ft összegben. Ezen szolgáltatás fedezetét az általános tartalék keret 
terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                           Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
451/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével az 

Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet bízza meg        2011. 05. 31-ig. Felhatalmazza a 
polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2004-ben kötött használati 
megállapodásnak megfelelően a közös használatban lévő területeket használni, a 
kizárólagos használatában lévő területeket hasznosítani kívánja. 

 
Határidő: azonnal                             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
452/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 3. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont 
alatt meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé 
intézkedjen. 
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Határidő: 1. pontra: azonnal   Felelős: 1: pontra: polgármester 
       2. pontra: 30 napon belül     2.pontra: BSzM Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
453/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 4/2010. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, illetve az egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont 
alatt meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé 
intézkedjen. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal   Felelős: 1: pontra: polgármester 
       2. pontra: 30 napon belül            2.pontra: Keszivíz Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
454/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 6. számú módosító okiratát 2011. január 20-ai hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2011. január 20. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
455/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. ügyvezető igazgatója 
részére egy havi alapbérének, azaz bruttó 500.000.- Ft-nak megfelelő teljesítményelőleg 
kifizetését engedélyezi. 

Határidő: 2010. december 31.  Felelős: polgármester 

 
 
456/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Nagy Sándor József 

Gimnázium, a Széchenyi István Általános Iskola, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, 
a Pitypang Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Bölcsőde, a Czövek Erna Zeneiskola, a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóik, valamint 
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a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott Cafetéria szabályai alá nem 
tartozó közalkalmazottak  álláshely alapján melegétkezési utalvány formájában 40.000.-
Ft/fő jutalomban részesüljenek. A melegétkezési utalvány és járulékai fedezetét az 
intézmények bérmaradványa fedezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város 
Polgármesteri Hivatalában a Cafetéria szabályai alá tartozó munkavállalók  2010. évi 
cafetéria összege megemelésre kerüljön személyenként - foglalkoztatási jogviszonyával 
arányos összegben - 40.000.-Ft+ járulék összegével. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mivel a Cafetéria nyilatkozattétel 
határideje 2010. november 30-án lejárt, ezért az emelés összege egységesen 
melegétkezési utalvány formájában kerüljön kifizetésre.   

4. Budakeszi Város Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a 2010. évi bérmaradvány 
fennmaradó részét a 2011. évi személyi kiadásokra tervezi fordítani. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete tájékoztatja Budakeszi Város Német 
Önkormányzatát, hogy intézményeinek dolgozóit 40.000.-Ft melegétkezési jegy 
formájában juttatott jutalomban részesíti és kéri, hogy vizsgálja meg a lehetőségét a saját 
intézményénél az azonos összegű jutalom kifizetésének. 

 
 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal                                 Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
457/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatói álláshelyére kiírt pályázat szövegét az alábbiak szerint módosítja: a 
pályázat benyújtásának helye: 
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2092 Budakeszi, Dózsa György 
tér 25. /Okmányiroda/ 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a mellékelt kiírást jelentesse 
meg a KSZK kormányzati portálon, a Budakeszi Hírmondóban, a 
www.budakesziportal.hu internetes portálon, valamint a Városi TV-ben. 

 
Határidő: 1-2. azonnal     Felelős: 1. polgármester 
          2. jegyző 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
458/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékelt pályázati kiírást a Széchenyi 

István Általános iskola igazgatói állására. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a mellékelt kiírást jelentesse 

meg a KSZK kormányzati portálon, a Budakeszi Hírmondóban, a 
www.budakesziportal.hu internetes portálon, valamint a Városi TV-ben. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal             Felelős: 1-2. pontra:  polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
459/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.21.024/2010/4. számú ítéletével 
szemben bírósági felülvizsgálatot kér, mely a Budakeszi Hírmondó 2009/8. számában 
megjelent cikkel kapcsolatos sajtó-helyreigazításról szól.  

 
 
Határidő: azonnal                         Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
460/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki az aljegyzői állás betöltésére. 
 
A pályázati kiírást a határozat melléklete tartalmazza. 
A pályázatok benyújtásának határnapja: 2011. január 15. 
A pályázatokat az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság bontja és értékeli. 
A pályázat elbírálásáról Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. január 31-ig dönt. 

 
 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
461/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szervezeti átalakítás I. ütemét az alábbi irányelvek 

figyelembevételével fogadja el: 
Hatályon kívül helyezve.1 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a szervezeti átalakítás II. ütemének 
kidolgozására (önállóan működő gazdasági egységek a Hivatal Pénzügyi Osztályába 
történő integrálására, a hivatal személyi állományának minőségi átalakítására, 
feladatracionalizálásra, párhuzamosságok megszüntetésére, a belső kommunikáció 
finomítására, költségmegtakarításra vonatkozó részletes feladatok kimunkálására 

 
Határidő: 1-11. pontra: azonnal Felelős: 1-11. pontra: polgármester 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 6/zárt/2011. (I. 25.) számú határozat 
1 64/2011. (III. 11.) 
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 12. pontra: 2011. május 31.  12. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
 
462/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 

(2092 Budakeszi, Fő u. 179.), mint Megbízó, valamint a Dr. Pesta János Ügyvédi Iroda 
(1054 Budapest, Aulich u. 4-6.), mint Megbízott között 2009. június 23-án létrejött 
Ügyvédi Megbízási Szerződést az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 24. § (2) 
bekezdése alapján           2010. december 31. napjával felmondja. Felkéri Dr. Pesta Jánost, 
hogy a felmondás alapján a nála lévő iratok az átadás-átvételéről gondoskodjon az 
önkormányzat ügyvédjével. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt megbízási szerződés felmondására. 

 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester, Dr. Pesta János ügyvéd 
              2.pontra: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
463/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 77/2009. (III. 3.) sz. határozatával elfogadott 
Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
5. pont: Egybeszámítási kötelezettség helyébe az alábbi pontok lépnek:  

„5.1: A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési 
beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek 
beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [kivéve a Kbt-ben meghatározott eseteket], 
és amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással 
közvetlenül összefügg. 

 
5.2. Az 5.1 ponttól eltérõen az egy építménnyel kapcsolatos Kbt. 25. § szerinti szerzõdés 

becsült értékét nem kell más építménnyel kapcsolatos építési beruházás becsült értékével 
egybeszámítani, kivéve az általános javítási munkálatokra vonatkozó építési beruházásokat, 
melyek becsült értékét – ha az 5.1 pont szerinti feltételek fennállnak – egymással akkor is 
egybe kell számítani, ha több építménnyel kapcsolatosak.” 

 
7. pont: A közbeszerzési terv megőrzése és megküldése pont helyébe az alábbi pont lép: 
„Az elkészült közbeszerzési tervet legalább 5 évig meg kell őrizni. A közbeszerzési terv 
megőrzéséért az aljegyző felelős. A közbeszerzési terv nyilvános, azt, valamint annak 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 235/2011. (VI. 30.) sz. határozat 
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módosítását az Önkormányzat honlapján az elkészítésétől számított 5 munkanapon belül 
közzé kell tenni.” 
 
8.2 pont 3. mondata helyébe az alábbi pont lép:  
„A hirdetmény honlapon történő közzétételére a hirdetménynek az Európai Közösségek 
Hivatalos Kiadványai Hivatala részére elektronikus úton történő feladását követően kerülhet 
sor. A közzétételről az aljegyző gondoskodik.” 
 
10.3 Polgármesteri Hivatal részéről pont 10.), 13.), 14.) pontja helyébe az alábbi pontok 
lépnek: 
„10.) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató megfogalmazásáról és közzétételének 
kezdeményezéséről 
13.) Szerződés módosításáról, teljesítéséről szól tájékoztató elkészítéséről és közzétételéről, 
továbbá az évenkénti tájékoztató elkészítéséről 
14.) Az eljárás dokumentálásáról a szerződés teljesítéséig terjedően, az összes dokumentumnak 
az eljárás jogerős lezárását követő 5 évig történő megőrzéséről” 
 
11.4 pont az alábbi mondattal egészül ki: 
„Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.” 
 
12.1 ponton belül a Bírálóbizottság feladatai között az 5. pont helyébe az alábbi pont lép: 
„5. A közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetéséhez a polgármester, vagy a képviselő-
testület döntésének előkészítése,” 
 
12.9 pont az alábbi mondattal egészül ki: 
„Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.” 
 
13. pont utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Tanácsadó megbízása megbízási szerződés kötésével történik, ahol megbízóként a 
polgármester jár el.” 
 
14.2 pont 4. mondata helyébe az alábbi mondat lép: 
„Az ajánlati felhívás és a hozzá tartozó dokumentáció teljes körű összeállítása, valamint a 
felhívás közzétételre történő megküldése a Beruházási Munkacsoport feladata, azt a 11.6 pont 
szerinti személy hagyja jóvá.” 
 
14.3. pont utolsó mondatában szereplő zárójeles rész törlésre kerül. 
 
14.5 pont helyébe az alábbi pont lép: 
„Ha az ajánlattételi eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához lett kötve és az előírt 
határidőre az ajánlatok nem kerültek elbírálásra, vagy annak kihirdetése határidőig nem történik 
meg, vagy a szerződést nem köti meg az önkormányzat, akkor a biztosíték mértékének 
megfelelő összeget, illetve pénzben teljesített biztosíték esetén annak kétszeresét 10 napon belül 
vissza kell fizetni minden érintett ajánlattevő részére.” 
 
14.8. pont 2. és 3. mondata törlésre kerül. 
 
14.11. pont helyébe az alábbi pont lép: 
„Az ajánlatok elbírálásának befejezésekor a Kbt. 93. § (2) bekezdésében hivatkozott külön 
jogszabály szerinti írásbeli összegezést kell készíteni az ajánlatokról, az ebben foglalt adatokat 
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az eljárás eredményének, vagy eredménytelenségének kihirdetése során ismertetni kell, és azt 
az eredményhirdetésen jelen lévő ajánlattevőknek át kell adni, a távol lévő ajánlattevőknek 
pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően haladéktalanul telefaxon 
vagy elektronikus úton meg kell küldeni. 
Az összegezés elkészítéséért, valamint az ajánlattevők részére történő megküldéséért az 
aljegyző felel.” 
 
14.12 pont helyébe az alábbi pont lép: 
„A nyílt eljárás egyéb szabályai a Kbt. 48-99/A. §-aiban találhatók.” 
 
15.7 pont 2. és 3. mondata helyébe az alábbi mondat lép: 

„Az írásbeli összegezést az eredményhirdetésen jelen levő jelentkezőknek át kell adni, a 
távol levő jelentkezőknek pedig az eredményhirdetés napján, az eredményhirdetést követően 
haladéktalanul faxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni.  
Az összegezést a Közbeszerzések Tanácsának is meg kell küldeni a fenti határidő lejártáig.” 

 
15.8 pont 3. mondat helyébe az alábbi mondat lép: 
„Az ajánlattételi határidő nem határozható meg a 2. sz. függelékben rögzítettnél rövidebb 
időben.” 
 
16.4 ponttal egészül ki: 
„ A megbízásos eljárás szabályait a Kbt. 122-123. § tartalmazzák.” 
 
17.2. ponttal egészül ki: 
„A versenypárbeszéd szabályait a Kbt. 123/A-123/G. § tartalmazzák.” 
 
18.4 és 18.5 pontokkal egészül ki: 
„18.4 A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő közötti tárgyalások 
arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a 
legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. 
18.5 A tárgyalásos eljárás egyéb szabályait a Kbt. 124-135.§ tartalmazzák.” 
 
VI/A Fejezettel egészül ki: 
„VI/A. Az általános egyszerű közbeszerzési eljárás szabályai 
18.6 Az általános egyszerű eljárás szabályait a Kbt. 249-254. § tartalmazzák.” 
 
1. sz melléklet jelen határozat 1. sz. mellékletével, a 2. sz melléklet jelen határozat 2. sz 
mellékletével módosul. 
 
 
Határidő : azonnal  .         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
464/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tölgyfa-Fenyő utca sarkán a Tölgyfa-
Fenyő utca használatba vételi engedélyének feltételeként előírt járda-lépcső Pilisi Parkerdő Zrt. 
által történő megépítését támogatja és az ehhez szükséges bruttó 438.948,- Ft-ot az általános 
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tartalék keretből biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
465/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 86/1997. (IV. 24.) számú önkormányzati határozatát 
(Erkel u. 1982-ben kisajátított szakaszán területrendezési kérdések) hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 ellene az alábbi határozatot hozta: 
 
466/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel u. 1985-ben kártalanítás nélkül igénybe vett 
szakaszán a jelenlegi állapotoknak megfelelően a területrendezési kérdésekben az alábbiak 
szerint dönt: 
a) Ha az ingatlantulajdonos azonos a kisajátítás idején volt tulajdonossal, vagy annak 

örököse, és ezt igazolja, akkor a jelenlegi jogi határ és a kerítés közötti szakaszt 
ingyenesen tulajdonba kaphatja. 

b) Ha a jelenlegi ingatlantulajdonos nem azonos a kisajátítás idején volt tulajdonossal, akkor 
a fent jelzett területet megvásárolhatja 15.000,-Ft/m2 áron. Amennyiben 2011. december 
31-ig megtörténik a vételár kifizetése, akkor 10.000,- Ft/m2 a vételár. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
467/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és a 
MOL Nyrt. között 2002. szeptember 2-án létrejött földhasználati szerződés értelmében a MOL 
Nyrt. beruházásában megvalósult benzinkút, körforgalmú csomópont-átépítés és a Meggyes 
utcai áteresz utólagos telekalakításához a Pécsi Geodézia Kft. által benyújtott – a főépítész és 
településfejlesztési tanácsnok által jóváhagyott - változási vázrajzok alapján a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte az 536/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat 
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468/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt  
a) Szakmai Programját a Házirenddel az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. 
b) Szervezeti és Működési Szabályzatát az 2. sz. melléklet szerinti tartalommal  

 
Határidő : azonnal                 Felelős: 
polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
469/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szakértői javaslat és a BVNÖ hozzájárulása 

alapján jóváhagyja a Széchenyi István Általános Iskola módosított Pedagógiai 
Programjának a módosítását, mely szerint 2010/2011-es tanév II félévétől felmenő 
rendszerben bevezetésre kerülő, az iskola 2. évfolyam második félévétől a 4. évfolyamig 
a tanulók teljesítményének a minősítése szöveges értékelés helyett osztályozással 
történjen. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tekintettel az előzetes szakértői javaslatban említett, 
a Pedagógiai Program részeként készítendő helyi tantervi hiányosságokra, felkéri a 
Széchenyi István Általános iskola igazgatóját, hogy a szakértői vizsgálatban megállapított 
hiányosságokat pótolja és a javaslatokat építse be a Pedagógiai Programba és azt nyújtsa 
be a fenntartóhoz jóváhagyásra. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. január 15.                                 2. pontra: SZIÁI igazgatója 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
470/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást a Széchenyi István 
Általános Iskola igazgatójának intézkedési tervével kapcsolatosan és az ügy fontosságára 
tekintettel a napirendet a legközelebbi Képviselő-testületi ülésen tárgyalja. 
 

 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
471/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola elsős nemzetiségi 
osztályainak összevonásával kapcsolatos, Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi 



Mutató a Képviselő-testület 2010. évi határozatairól 

- 183 - 

észrevétel tárgyban hozott 435/2010.(XI.30.) sz. határozat 2. pontjában foglalt új határozati 
javaslatról-tekintettel a kisebbségi önkormányzat számára kötelező egyetértési jog 
biztosítására- a 2011. januári rendes Képviselő-testületi ülésén tárgyal.  
 

 
Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
472/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő – testülete jóváhagyja a mellékelt, módosított Települési 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet.  
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
473/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. október 26-án hozott 385/zárt/ 2010. (X. 26.) 
számú határozat (Budakeszi Hírmondó főszerkesztői pályázat elbírálásáig ideiglenes 
főszerkesztő megbízása) 2. pontját az alábbiakkal egészíti ki:  
 
„A főszerkesztő ezen tevékenységet, mint személyes, közreműködő tag gazdasági társaságon 
keresztül is elláthatja.” 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
474/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Budakeszi TÁMASZ Gondozó 
részére a működéséhez szükséges 400.000,- Ft összeg  egyszeri támogatásként a 2010-es 
költségvetésben szociális támogatások kifizetésére biztosított keretösszeg terhére történő 
kifizetését. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

                                           
1 öf.: 385/zárt/2010. (X. 26.) 
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475/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 255/2010. (VI. 30.) számú önkormányzati határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
A határozatban szereplő „Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a zöldövezet program 
kezdeményezését. A lehetséges beavatkozási helyszínek közül a református és a katolikus 
templom közötti terület, a Keszi-liget, illetve a Himnusz-szobor környezete, valamint, ha a 
terület nagysága eléri az 1500 négyzetmétert, akkor a mozdony és környezete lehetségesek, 
melyek közül a civil szervezetekkel egyeztetve dönthet a pályázó.” szövegrész helyébe a „1. 
Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Zöldövezet Program kezdeményezést és 
annak megvalósulási helyszíneként, a civil szervezetek között lezajlott egyeztetés alapján 
választott Mamutfenyők területét.”szövegrész lép. 

A határozat új 2. ponttal egészül ki: 

„2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz 
csatolandó nyilatkozatok aláírására.” 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással fogadta el a határozati javaslat 1. és 2. 
pontját.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a határozat 3. pontja a 
következő legyen: „Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előirányzat 
módosítást a GAMESZ saját költségvetésén belül köteles végezni, melyben a finanszírozás 
összegét megemeli a fenti összeggel, a bevételi főösszegének megváltoztatása nélkül.”, és 
alábbi határozatot hozta: 
 
476/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a GAMESZ részére pótfinanszírozás címén 

5.000.000,- Ft-ot biztosít a kifizetetlen számlákra, illetve a decemberi legszükségesebb 
kiadásokra, melynek fedezete az általános tartalékkeret. A GAMESZ vezetője a 
felhasználásról utólagosan készítsen kimutatást, melyet terjesszen a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság, illetve a Képviselő-testület felé. 

 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat-túllépés 
felelősének megállapítására indítson vizsgálatot, melynek eredményéről számoljon be a 
Képviselő-testület következő ülésén. 

 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előirányzat módosítást a GAMESZ 
saját költségvetésén belül köteles végezni, melyben a finanszírozás összegét megemeli a 
fenti összeggel, a bevételi főösszegének megváltoztatása nélkül.  

 

Határidő: 1. pontra: 2010. December 14. 

 2. pontra: következő Képviselő-tetületi ülés 
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 3. pontra: azonnal 

Felelős: 1.pontra: GAMESZ vezető és polgármester 

 2. pontra: polgármester 

 3. pontra: GAMESZ vezető 

 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
477/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a GAMESZ részére elrendeli, hogy haladéktalanul 

végezze el az Első Magyar Audit Holding Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. ellenőri 
jelentésében megállapított hiányosságok pótlását és a meghatározott feladatok elvégzésére 
készítsen intézkedési tervet az alábbiak szerint: 
− A Budakeszi GAMESZ-nál végzett célellenőrzés alkalmával megállapítható, hogy a 

főkönyvi könyvelés nem teljes körű, nem felel meg a hatályos jogszabályok előírásainak 
(249/2000. évi XII. 24. kormány rendelet). Ennek következményeként az időszakonként 
elkészítendő mérlegjelentés, költségvetési jelentés, elemi beszámoló nem tükrözi a 
GAMESZ valós gazdasági helyzetét. Az analitikus nyilvántartások nem minden esetben 
egyeznek a főkönyvi könyveléssel és bevallásokkal, valamint a tényleges teljesítéssel.  

− A követelés, kötelezettség kimutatás kimaradt a főkönyvi könyvelésből és a mérlegből.  
− A tárgyi eszközök analitikus nyilvántartása és a főkönyvi könyvelés eltérést mutat. 
− A bérleti díj számlázása nem a szerződés szerint történik. 
− Az étkezés számlázás nem a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik, hanem a pénzügyi 

teljesítéshez, ami a hatályos ÁFA törvénnyel ellentétes, továbbá torzítja a GAMESZ 
valós gazdasági helyzetét bemutató mérleget. 

− A GAMESZ a szabályzatait a felettes jogszabályok szerint nem aktualizálta, a 
szabályzatok előírásait nem minden esetben tartja be, így a folyamatba épített belső 
ellenőrzés nem valósul meg. 

− A GAMESZ határidőben nem készítette el a rehabilitációs hozzájárulás bevallásait. 
− Az ÁFA önellenőrzés analitikus nyilvántartása nem felel meg a hatályos ÁFA törvény 

előírásainak.    
− A jutalom és a túlmunka, túlóra fogalma, tartalma keveredik, a bizonylatolás nem 

szabályos. 
− A jutalom elszámolásával figyelmen kívül hagyták, hogy a képviselő-testület a 2010. évi 

költségvetés elfogadásakor nem engedélyezett előirányzatot.       
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ellenőri jelentésben 

feltárt hiányosságok felelősségének megállapítására indítson vizsgálatot, melynek 
eredményéről számoljon be a Képviselő-testület következő ülésén. 

 

Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1.pontra: GAMESZ vezető 

 2. pontra: 2010.december 31. 2. pontra: polgármester 

 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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478/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a bizottsági elnököket, hogy a képviselő-

testület munkatervét figyelembe véve készítsék a bizottság 2011. évi munkatervét. 
 
Határidő: 1.-2. pontra: azonnal   Felelős: 1. pontra: polgármester 
           2. pontra: bizottsági elnökök 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
479/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület 
megalakulásáról és 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
480/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elutasítja Pákozdi Lóránd Keszivíz Kft. Elleni 

panaszbejelentését, tekintettel arra, hogy az eset körülményei megvizsgálásra kerültek és 
megállapítást nyert, hogy: 
4 a panaszos nem működött együtt a mérőóra cserében, melynek következtében került 

sor a becsült fogyasztott vízmennyiség megállapítására; 
5 a Keszivíz Kft. a Fővárosi Vízművek mérőóra cseréjéről történő tudomásszerzése után 

jóváíró számlát küldött a túlszámlázás orvoslása céljából és időközben az ügy 
rendeződött. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhívja a Keszivíz Kft. ügyvezetésének figyelmét 
arra, hogy a jövőben az ügyfelek panaszainak kezelése és elbírálása során fokozottabb 
figyelemmel járjon el. Ez a követelmény természetesen csak az ügyfél közreműködő 
magatartása mellett teljesíthető maximális mértékben. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy az ügyfél 
fennmaradó kérdésének megválaszolása érdekében tájékoztassa a Hivatalt a szükséges 
háttér információkról és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: folyamatos 2-3. pontra: Keszivíz Kft. ügyvezetője 
 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
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481/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP 4.5.1- Híd Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat bővítése, rekonstrukciója Budakeszin elnevezésű projekt kiviteli 
tervezési költségét, max. 2.500.000,-Ft-ot az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy kérje be a tervezési 
ajánlatokat. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
482/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a legközelebbi képviselő-testületi 
ülésre részletesebb teljesítmény-célmeghatározás jelölését készítse elő a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. § alapján. 
 
Határidő: soron következő képviselő-testületiülés Felelős: jegyző  

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
483/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elismeri, hogy a Budakeszi, Fő u. 154. sz. 
alatti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan elidegenítésével kapcsolatos ügylet teljesítésbe 
ment, a vételárat a vevő megfizette 2010.október 22-én, ezért az Önkormányzat képviseletében 
Tagai István által aláírt iratokat jóváhagyja és kéri az önkormányzat tulajdonjogának törlését és 
a vevő Vandeweghe Viktória tulajdonjogának  bejegyzését az ellenjegyző dr. Ölveczki Karolina 
ügyvéd által elkészített okiratok szerint.  
 
Határidő azonnal     Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
484/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat december havi pénzügyi helyzetéről 
készült tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
485/a/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés 
közötti legfontosabb eseményekről. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
485/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanács elnökének a Budakeszi 
tervtanács 2010. december 9-i üléséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene az alábbi határozatot hozta: 
 
486/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beruházásokról szóló 14/1997. (V. 

5.) számú rendelete szerint az őrzés-védelmi feladatok ellátására minimum 3 ajánlatot kér 
be meghívásos eljárás keretében. A szolgáltatás rendelkezésre álló összeg: nettó 
7.990.000,- Ft/év 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a KKKB-t az ajánlatok kiküldésére, a 
benyújtott pályázatok bontására, értékelésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: KKKB elnöke 
 
 
Budakeszi, 2016. szeptember 19. 


