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A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:1 
 
1/2011. (I. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi Általános Iskola 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú módosító 
okiratát 2011. február 15-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. február 15.            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő – módosítással együtt – az alábbi határozatot hozta: 
 
2/2011. (I. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Herceghalom Község Képviselő-
testületével kötendő megállapodás alapján 2011. február 1-től a jegyző és az aljegyző tartós 
távollétének ideje alatt a jegyző helyettesítéséről Herceghalom Község Polgármesteri 
Hivatalának jegyzőjével, Garainé dr. Szelenczy Gabriellával, kíván gondoskodni az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A helyettesítés heti egy alkalommal Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalában történő 
munkavégzéssel, valamint a képviselő-testületi üléseken való részvétellel teljesül 
Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzőjének tartós távolléti ideje alatt. 

2. A helyettesítési díj mértéke a Ktv. 49/B § (1) bekezdése alapján időarányosan 
Herceghalom Község jegyzője illetményének 50%-a. 

 
Határidő: 2011. február 1.  Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
3/zárt/2011. (I. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Majorné dr. Stahácz Éva jegyző közszolgálati 
jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetését 2011. március 15-i határidővel.  
 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglalt megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  Felelős: polgármester 
 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
4/zárt/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 46/21011. (II. 15.) sz. határozat 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/zárt/2011. (I. 13.) számú 
önkormányzati határozatban foglalt „2011. március 15-i” szövegrész helyébe „2011. március 
16-i” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozat a 2. pontjában 
szereplő kipontozott helyre Dr. Illisz László neve kerüljön, valamint a „valamint a 
szerkesztőség működtetésére 180.000,- Ft + ÁFA /hó összeget biztosít” szövegrész törlésre 
kerüljön, és az alábbi határozatot hozta: 
 
5/zárt/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó főszerkesztői álláshelyre 

meghirdetett pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó című önkormányzati lap 

főszerkesztői feladatának ellátásával 2011. február 1-től 2016. január 31-ig Dr. Illisz 
Lászlót bízza meg 150.000,-Ft + ÁFA/hó megbízási díjért. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a hivatal jogászaival 
egyeztetve a megbízási szerződés tervezetet a képviselő-testület februári ülésére terjessze 
elő.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2011. február 1. 
 3. pontra: 2011. februári rendes testületi ülés  
Felelős: 1-2-3. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
6/zárt/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozott időre szóló aljegyzői 
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
7/zárt/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a fenntartói szándék és a 

tanévkezdést követően 22 napos késéssel benyújtott, 5 elsős osztályra szóló 
tantárgyfelosztás ellenére 6 elsős osztállyal, ebből a német nemzetiségi két-tannyelvű 
osztály 8 fővel indult a 2010/2011-es tanévben. 

                                           
1 öf.: 460/2011. (XII. 14.) 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az iskola igazgatóját, hogy nyújtsa be a 
2010/2011-es tanév valóságnak megfelelő tartalmú tantárgyfelosztását, benne külön 
megjelölve az összes pedagógus iskolai végzettségét és jelölje külön azokat a 
pedagógusokat, akik a német nemzetiségi két tanítási nyelvű alsós, illetve felsős majdani 
osztályokban tanítanak/taníthatnak. Ennek a tantárgyfelosztásnak egyeztetése alapján 
dönt a Képviselő-testület a két tanítási nyelvű oktatás személyi feltételeinek a felmenő 
rendszerű, 7 éven át garantált megléte felől, melyről az iskola igazgatója a 2010. 
novemberben benyújtott intézkedési tervében nyilatkozott. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2011. február 17. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
8/zárt/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy vizsgálja meg a 
Széchenyi István Általános Iskola igazgatója ellen fegyelmi eljárás lefolytathatóságának 
lehetőségét munkajogásszal, tekintettel a 2010/2011. tanítási év indításának, valamint a tanév 
során fenntartói jóváhagyás, illetve egyeztetés nélkül tett intézkedések jogszerűségére. 
 
Határidő: 2011. februári rendes képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
9/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete  

–  Budakeszi Város közbiztonságának erősítése érdekében 24 órás közbiztonsági-
bűnmegelőzési ügyelet működtetéséhez, 

–  a Budakeszi Polgármesteri Hivatal (2092 Budakeszi, Fő u. 179. – illetve az új 
Hivatal építési munkálatai alatt a 2092 Budakeszi, Szőlőskert út 21. szám alatt 
működő ideiglenes Polgármesteri Hivatal), 

–  valamint egy (azaz 1) fő eligazító-biztonsági őr alkalmazására az 
Okmányirodában (2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25.), 

–  a Millenniumi Szobor, a Himnusz szobor, a Fő utcai park (játszótér) tekintetében 
időszakos járőrözésre, 

–  külön megrendelésre rendezvények biztosítása, a Mezei Mária Emlékház 
időszakos őrzés-védelmére, illetve előre nem látható önkormányzati ingatlanok 
őrzés-védelmi feladatainak ellátására 

a Figye-lő Ör Kft-t bízza meg a feladatok ellátásával – határozott időtartamra – 2012. 
január 31-ig. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. február 1-től évi 7.862.400,- Ft + ÁFA 
összegben állapítja meg a megbízási díjat – az ajánlat alapján – a fenti feladatok ellátására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az őrzés-
védelmi feladatok ellátására szóló megbízási szerződést aláírja. 
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Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy az 1. pontban szereplő 
„vagyis a 2. iskolavédőnő” szövegrész törlésre kerüljön és az alábbi határozatot hozta: 
 
10/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a védőnői szolgálat minőségi javításával, 

egyben biztosítja a 7. védőnői státusz létrehozását 2011. április 01-től.   
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt a szükséges engedélyezési eljárás 

és az OEP finanszírozási szerződéskötés előkészítésére, az Önkormányzat SZMSZ-e, és 
költségvetési rendelete módosításának előkészítésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az OEP finanszírozási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 2. pontja 
a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a tanácsnokokat, hogy a 
határozat 1. pontjában lévő határozatok felülvizsgálatáról tájékoztassa a képviselő-testületet 
a következő testületi ülésén, és az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. február 1-jét követően a 

mellékletben szereplő határozatok végrehajtásának felelőse a továbbiakban a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.. A határozatokat - az átadást megelőzően – a 
tárgy szerint felelős tanácsnokok felülvizsgálják. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a tanácsnokokat, hogy a határozat 1. 
pontjában lévő határozatok felülvizsgálatáról tájékoztassa a képviselő-testületet a 
következő testületi ülésén. 

 
Határidő: 1. pontra: 2011. február 1. 

2. pontra: 2011. februári képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1. pontra: BVV Kft vezetője 
 2. pontra: tanácsnokok 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
12/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőr által készített jelentést a 

2010. évi ellenőrzési programban szereplő BSZM Kft. pénzügyi-szabályszerűségi 
ellenőrzését. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
mellékelt intézkedési tervben előírt feladatokat az abban foglalt határidőre 
maradéktalanul hajtsa végre. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
  2. pontra: BSZM Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
13/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a belső ellenőr által készített jelentést a 

2010. évi ellenőrzési programban szereplő BVV Kft. pénzügyi-szabályszerűségi 
ellenőrzését. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 
mellékelt intézkedési tervben előírt feladatokat az abban foglalt határidőre 
maradéktalanul hajtsa végre. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozat 4. pontja a 
következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft 
közötti új Megbízási Szerződés egészüljön ki a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
ülésén elhangzott azon módosításokkal, amelyet a jelen határozat 3. pontja nem tartalmaz, 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
14/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata és a 

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. közötti új Megbízási Szerződést. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyúttal hatályon kívül helyezi a 299/2009. (VII. 

28.) számú önkormányzati határozatát, mely a Budakeszi Város Önkormányzat és a 
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft (a továbbiakban: BVV Kft.) között 
kötendő Megbízási Szerződésről szól. Szerződő félként elismeri a 2009. július 29-én 
aláírt Megbízási szerződés megszűnését. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt 
szerződés aláírására az alábbi módosításokkal: 
A III/3.ponthoz 2.bekezdés az alábbival egészül ki: 
„A Megbízó által átruházott megbízói érdekek szerinti projektmenedzsment feladatok 
elvégzése, melynek lényeges elemei a határidők betartásának felelőssége, költségkeretek 
betartásának felelőssége, a projekt tartalmi elemeinek tervezett minőségben való 
elvégeztetése, a projekt során a Megbízó és Vállalkozó felé a kommunikáció 
megszervezése, egyeztetések szervezése, illetve előkészítése, projektjelentések készítése 
a Megbízó számára.” 
A V/2.pontban az alábbi javítás szükséges: 
„…. azonban erre is vonatkozik a V.1.pontban írt szabály, …..” 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budakeszi Város 
Önkormányzata és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft közötti új 
Megbízási Szerződés egészüljön ki a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén 
elhangzott azon módosításokkal, amelyet a jelen határozat 3. pontja nem tartalmaz. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korlátozott pénzügyi lehetőségek 

függvényében a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat megjelenési formáját 6 hónapra 
– 2011. évi februári számtól a 2011. évi júliusi számig egyszeri alkalomra - a 166/2010. 
(IV. 27.) számú önkormányzati határozat fenntartása mellett, 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) 
Kivitel: irkafűzve 
Példányszám: 5500 db 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt formátumváltozással 
kapcsolatos költségre 5.000.000.- Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, mint 
lapkiadót, valamint dr. Illisz Lászlót, mint főszerkesztőt, hogy a 6 hónapra történő 
megjelentetés tapasztalatairól a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 2011. júniusi 
ülésén számoljon be és tegyen javaslatokat a további megjelentetésre.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Erkel Ferenc Művelődési Központot, hogy a 
lapkiadással kapcsolatos szolgáltatások megrendelésére (pl.: nyomdai munkák, terjesztés 
stb.) 2011. évben új árajánlatok bekérését követően kerüljön sor. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, mint 
lapkiadót, valamint dr. Illisz Lászlót, mint főszerkesztőt, hogy a hirdetésszervezés 
megkezdése után számoljanak be a tapasztalatokról, és amennyiben szükséges, a lap 
megjelenésére tegyenek végleges javaslatot.  

 
Határidő: 1. pontra: 2011. június 1. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. évi költségvetés 
 3. pontra: 2011. júniusi PVB ülés 3. és 5. pontra: EFMK vezetője, 
  Hírmondó főszerkesztője 
 4. pontra: azonnal 4. pontra: EFMK vezetője 
 5. pontra: március 31. 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslatban 
szereplő „öt évre” szövegrész helyébe „egy évre” szövegrész lépjen, valamint az alábbi 2. 
ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerződés újragondolása 
érdekében kezdje meg a tárgyalásokat, és az alábbi határozatot hozta: 
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16/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az eddigi bérlő Mándoki János kérésére a 067/15, 

18, 079/20, 23, 24, 25 hrsz-ú szántókat további egy évre bérbe adja. 15 000.-Ft/ha + Áfa 
induló bérleti díjjal, egyebekben változatlan feltételekkel. Amennyiben a mezőgazdasági 
támogatás rendszere megváltozik, a bérleti díj újra meghatározásra kerülhet. 
Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerződés újragondolása érdekében kezdje meg a 
tárgyalásokat. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. december 31. 2. pontra: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslatban 
szereplő „öt évre” szövegrész helyébe „egy évre” szövegrész lépjen, valamint az alábbi 2. 
ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerződés újragondolása 
érdekében kezdje meg a tárgyalásokat, és az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az eddigi bérlő dr. Kánai Pál  kérésére  a 067/5, 8, 

10, 12  hrsz-ú szántókat további egy évre bérbe adja. 25 000,- Ft/ha + Áfa induló bérleti 
díjjal, egyebekben változatlan feltételekkel. Amennyiben a mezőgazdasági támogatás 
rendszere megváltozik, a bérleti díj újra meghatározásra kerülhet. Felhatalmazza a 
polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság elnökét, hogy a szerződés újragondolása érdekében kezdje meg a 
tárgyalásokat. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. december 31. 2. pontra: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslat „B” változatát 
azzal a módosítással, hogy az 1. pont egészüljön ki „2011. március 31-ig” szövegrésszel, és 
az alábbi határozatot hozta: 
 
18/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. januári bérek kifizetéséhez 26 MFt kölcsön 

igénybevételéről dönt, melyet a Keszivíz Kft, mint 100 %-os önkormányzati tulajdonú 
gazdasági társaság biztosít az önkormányzat részére 2011. március 31-ig. 

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy készítse 
el a megállapodást a visszatérítendő támogatás nyújtásáról. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a visszatérítendő 
támogatási szerződés aláírására. 
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Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
19/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete indikatív ajánlatot kér az OTP Banktól 2011. január 31-
re, 35 MFt, 50 MFt és 80 MFt-os összegű folyószámla hitel felvételére, melyben meghatározza 
a rendelkezésre tartás, a kamat és a banki költség összegét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
20/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bérelt vonallal történő internet 

szolgáltatásra a Wnex Kereskedelmi és Szolgltató Kft-t bízza meg, havi bruttó 50.000,- 
Ft összegben. Ezen szolgáltatás fedezetét a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja. 

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

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés 
megkötésével egyidőben a BDSL szolgáltatás igénybevételéről szóló előfizetői 
szerződést – melyet 2002. november 28-án az Axeleroval kötött – felmondja. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
21/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottsága, 
valamint a  Budakeszi Város Német Önkormányzat javaslata alapján az alábbiak szerint hagyja 
jóvá a Budakeszi Szivárvány, Tarkabarka-Kunterbunt és Pitypang Óvoda nyári szünetben 
esedékes nyitvatartási rendjét: 

 
az óvodák egyenként 4 heti zárvatartása az alábbiak szerint:  

                                           
1 öf.: 35/2011. (II. 2.), 53/2011. (II. 15.) 
1 Hatályon kívül helyezte a 137/2011. (IV. 28.) sz. határozat 

 Június 
20-24   

Június 
27-1 

   

Július 
4-8  

 

Július 
11-15  

Július 
18-22   

Július 
25-29   

Aug. 
1-5   

Aug. 
8-12   

Aug. 
15-19   
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P  = Pitypang Óvoda 
Sz = Szivárvány Óvoda 
T  = Tarkabarka Óvoda 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 2. pontban a 
„jegyző” szövegrész helyébe a „polgármester” szövegrész kerüljön, és az alábbi határozatot 
hozta: 
 
22/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a testület 2011. novemberi 

munkatervéből, az „Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázati kiírás igazgatói 
álláshely” napirendi pont törléséhez. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a munkatervből törölje 
az „Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázati kiírás igazgatói álláshely” napirendi 
pontot.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
23/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2010. 
évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
24/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2010. évi 
beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

Zárva 
tartó 
óvoda 

P  P   P 
 

T  
 

P 
 

T 
   

T 
 
 

Sz 
 

T   

Sz   Sz    Sz 

Nyitva 
tartó 
óvoda 

Sz 
 

T 

Sz 
 

T   

Sz  Sz  Sz 
 

P 
 

  
 

P 

P  
 

T 

P 
 

T  

P 
 

T  
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A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
25/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete feladatellátási szerződést köt 2011. január 1-i 

hatállyal határozatlan időre az Aurin Alapítvánnyal nevelési tanácsadás ellátására, a 12. 
kerület Jagelló u. 24. szám alatt. (Nevelési Tanácsadó). 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a feladatellátásra 600.000,- Ft-ot biztosít az erre a 
célra elkülönített 2011. évi költségvetési keret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy írja alá a melléklet 
feladatellátási szerződést. 

  
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. évi költségvetés 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
26/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. évi vagyongazdálkodási irányelvek 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
27/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

Törvény 34. § alapján, a melléklet szerinti teljesítmény célokat határozza meg, melyek 
figyelembevétele szükséges a köztisztviselők egyéni teljesítmény-követelményének 
megfogalmazásához. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhívja a polgármestert, hogy 
a.) a meghatározott kiemelt célok alapján a Ktv. 34. § (6) bekezdése alapján állapítsa 

meg a jegyző esetében az egyéni teljesítménykövetelményt, 
b.) a jegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót a 2011. évi decemberi testületi 

ülésre terjessze be. 
 
Határidő: 1. és 2/a pontra: 2011. január 31. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2/b pontra: 2011. december 31. 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
28/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 öf.: 445/2010. (XII. 14.) 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 11 - 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 

Törvény (Kbt.) szerinti éves állandó feladatok ellátásával, valamint az egyes 
közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításával megbízza a PROVITAL Fejlesztési 
Tanácsadó Szolgáltató Zrt.-t egy éves időtartamra. A megbízás fedezetét a 2011. évi 
költségvetésébe betervezi.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Megbízási 
Szerződés aláírásával. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
29/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza Asztalos Gyulánét, a Budakeszi 
Közbiztonságáért Alapítvány Kuratóriumi elnökét, valamint tagjait az alapítvány ügyeinek 
vitelére a 416/zárt/2010. (XI. 16.) számú határozat szerint elfogadott tagok bírósági 
bejegyzéséig. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
30/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-636/1/2010. 
ügyiratszámú levelében tett törvényességi észrevétellel egyetért és kijelenti, hogy a jövőben a 
jogszabályi előírásoknak teljes mértékben megfelelően jár el döntéshozatal során. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
31/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 380/2010. (X. 18.) számú (polgármesteri illetmény és 
költségátalány megállapítása) önkormányzati határozat 1. pontjában szereplő „521,800,- Ft/hó, 
azaz Ötszázhuszonegyezer nyolcszáz forintban” szövegrész helyébe „521,700,-  Ft/hó, azaz 
Ötszázhuszonegyezer-hétszáz forintban” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

                                           
1 öf.: 380/2010. (X. 18.) 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 12 - 

 
32/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 381/2010. (X. 18.) számú (alpolgármesteri illetmény és 
költségátalány megállapítása) önkormányzati határozat 1-2. pontjaiban szereplő „2010. október 
3. napjával” szövegrészek helyébe „2010. október 18. napjával” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
33/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 448/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozatot 
hatályon kívül helyezi, egyúttal utólag jóváhagyja a NoePrima Belföldi és Nemzetközi 
Költöztetési Kft-vel a Budakeszi Polgármesteri Hivatal költöztetésével kapcsolatos szerződést. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
34/2011. (I. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal Fő utca 179. szám 
előtti utcafronti járda felújítása kapcsán felszabaduló régi térkő burkolat anyagát a Pátyi úti 
járda térkő burkolatú szakaszának folytatásaként az ott lévő tönkrement, aszfaltos járdák 
felújítására kívánja felhasználni, melynek kivitelezésével a BVV KFt-t bízza meg. 
A kivitelezéshez még szükséges mintegy 20 fm szegélykőre fedezetet, maximum 15.000,- Ft-
ot az önkormányzat a 2011. évi költségvetésből biztosít, melyet átad a BVV Kft részére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő egyhangú szavazattal azzal a módosítással, hogy a „80 MFt” 
szövegrész helyébe „150 MFt” szövegrész kerül az alábbi határozatot hozta: 
 
35/2011. (II. 2.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 150 MFt összegű folyószámla-hitel felvételéről 

dönt. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel futamidejét 2011. február 14-től 2011. 

december 31-ig határozza meg. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául 

az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel.  
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a 

                                           
1 öf. 381/2010. (X. 18.) 
1 öf.: 19/2011. (I. 25.), 53/2011. (II. 15.) 
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kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 
megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 
módosításai során figyelembe veszi. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a folyószámla-hitel 
szerződés aláírására.  

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a „Budakeszi Város 
Képviselő-testülete” szövegrész helyébe „Budakeszi Város Képviselő-testülete az oktatási és 
közművelődési intézmények működési költségeinek csökkentése érdekében az alábbi 
határozatot hozza” szövegrész lép, és az alábbi határozatot hozta: 
 
36/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az oktatási és közművelődési intézmények működési 
költségeinek csökkentése érdekében az alábbi határozatot hozza: 
1. Budakeszi Város Képviselő-testületének a Szivárvány Óvoda és Pitypang Óvoda 

összevonása nem áll szándékában, és egyben felkéri az intézményvezetőket, hogy 
minőségirányítási programjaikat, pedagógus értékelési rendszereiket egységesítsék, 
közös szakmai továbbképzéseken vegyenek részt és tegyék lehetővé, hogy nyílt 
napjaikon egymás munkáját megismerhessék, valamint lehetőségeik szerint intézményük 
profiljába illő rendezvényeket szervezzenek. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testületének a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Széchenyi István Általános Iskolával történő összevonása nem áll 
szándékában. Felkéri az intézményt, hogy a Képviselő-testület „Önkormányzati 
fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokról fizetendő térítési 
díjakról és tandíjak megállapításáról” szóló egységes rendelet módosítását követően a 
térítési díjak emeléséről szóló mellékelt táblázat szerint a maximum térítési díjat vezesse 
be, ugyanakkor felkéri az Intézmény Igazgatóját, hogy dolgozza át az intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatát a szociálisan rászoruló tanulóik kedvezményekhez 
való jutása érdekében.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola 
igazgatóját, hogy adja meg azt a keretszámot, mellyel csökkenthetők az intézmény 
költségei és felkéri továbbá az igazgatót, hogy döntsön a költségcsökkentés módjáról. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a gyógypedagógiai feladatok kistérségi 
keretek közötti működtetését és felkéri a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulás elnökét a 
gyógypedagógiai feladatok kistérségi kialakításának szakmai koncepciójának 
elkészítésére, valamint a kialakítandó, budakeszi pedagógiai szakszolgálat és a Széchenyi 
István Általános Iskola gyógypedagógiai tagozatának egy intézménybe történő 
integrálására történő budakeszi és környező települések igényeinek felmérésére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul véve a költségmegszorító döntést, felkéri 
az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét, hogy a szakmai szempontok súlyozása 
mellett nyújtsa be a költségek csökkentéséről szóló elképzeléseit. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetőjének 
benyújtott koncepciója alapján a Képviselő-testület támogatja a koncepcióban szereplő 
költségcsökkentő javaslatokat és felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a koncepció alapján 
tegye meg a költségcsökkentő intézkedéseket. 
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Határidő: 1-6. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: Szivárvány és Pitypang Óvoda vezetői 
 2. pontra: Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója 
 3. pontra: Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 4. pontra: polgármester 
 5. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója 
 6. pontra: Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetője 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
37/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a köztisztviselői cafeteria rendszer fedezetére a 

kötelezően minimálisan adható köztisztviselői illetményalap ötszörösét biztosítja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy tegyen javaslatot a 

GAMESZ jelenlegi telephelyének hasznosítására, beleértve esetlegesen az értékesítés 
lehetőségét is. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg 
a kötvénykibocsátás lehetőséget, amelyet a beruházási hitel kiváltására alkalmazhat. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Nagyszénászugi 
Viziközmű Társulat hiteltörlesztésével kapcsolatban felmerült készfizető kezességi 
helytállás miatt keletkezett önkormányzati kifizetés behajtásához a jegyző 
közreműködésével az intézkedést tegye meg. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ folyamatban 
lévő pályázataival kapcsolatos önrészének fedezetét az általános tartalék keret terhére 
biztosítja. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat jogászát, hogy a Széchenyi 
István Általános Iskola és a Szőlőtő Alapítvány között megkötött szerződést vizsgálja 
felül. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Kódexpress 
közlöny előfizetését mondja le. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalra és az összes intézményre 
érvényes létszámnövelési tilalmat vezet be határozatlan időre. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
munkavállalóinak köztisztviselői besorolása a köztisztviselői törvényben meghatározott 
illetménytábla alapján kerüljön módosításra a 2011-es évben március 1-től. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda esetében 
szolgáltatásra 2 MFt pénzösszeget biztosít. További 1 MFt-ot a céltartalék keretében 
különít el az Óvoda szolgáltatás keretének esetleges kimerülése esetére. Az elkülönített 
pénzösszeget a Képviselő testület előzetes jóváhagyása után használhatja fel az Óvoda.  

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézménynél a megemelt térítési díjak miatt lehetőséget teremt havi térítési díj 
befizetésére, kérelem benyújtása esetén.  Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a rendelet 
módosításának előkészítésére. 

 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetését 

elfogadja azzal a kitétellel, hogy 2011. március 31-ig azt újra tárgyalja. Felkéri az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ igazgatóját, hogy a költségek csökkentésére, valamint a 
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bevételek növelésére tegyen javaslatokat, részmunkaidős foglalkoztatással, új bevételt 
hozó programok szervezésével. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár költségvetését 
elfogadta, mely szorosan összefügg az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
költségvetésével. 

14. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a HÍD Családsegítő 
Központ normatíva finanszírozás miatt a kistérséggel a megállapodást a három település 
esetében sürgesse meg.  

15. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal költségvetésében még az 
alábbi változtatásokat vezeti be: 
a.) Az átmeneti szociális segély keretéből 1.800.000,- Ft-ot levesz, így a keretösszeg: 

3.200.000,- Ft, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ezzel kapcsolatos 
Segély rendeletet módosítsa. 

b.) A Licence díjaknál a 4.626.000,- Ft-ot a felére csökkenti, így a keretösszeg 
2.323.000,- Ft, valamint javasolja a Polgármesteri Hivatal számára az Open Office 
programcsomag bevezetését. 

c.) Családalapítási keret: 60.000,- Ft, ezzel kapcsolatosan felkéri a jegyzőt a 
Közszolgálati szabályzat módosítására. 

d.) Szociális támogatás: 300.000,- Ft, ezzel kapcsolatosan felkéri a jegyzőt a 
Közszolgálati szabályzat módosítására. 

 
Határidő: 1-15. pontra: azonnal  
Felelős: 1., 3.,7.,9.,11., 15. pontra: jegyző 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 4., 5.,14. pontra: polgármester 
 6. pontra: önkormányzat jogásza 
 8. pontra: Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat valamennyi  
  intézményének vezetője 

 10. pontra: Budakeszi Város Német Önkormányzata,  
  Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 

 12. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója 
 13. pontra: Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
38/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottság elnökét, valamint a Városüzemeltetési Tanácsnokot, hogy a Saubermacher Kft. 
és az Önkormányzat között létrejött Közszolgáltatási szerződés módosítására irányuló 
szerződés-tervezetet - a folyamatban lévő tárgyalások alapján - ifj. dr. Szilágyi István 
ügyvéd közreműködésével készítsék elő. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 125/2010. (III. 23.) számú önkormányzati 
határozat 2. pontját1 (a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés költségeihez való 
önkormányzati hozzájárulás) hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1. pontra: 2011. márciusi képviselő-testületi ülése 

                                           
1 módosította a 75/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat 
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 2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: PVB elnöke, VK tanácsnok, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 2. pont 
a.) pontja a következő legyen: a Saubermacher Kft alakítson ki egy olyan logisztikát, amivel 
nem okoz fogalmi fennakadást a reggeli órákban. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 2. pont 
d.) pontja a következő legyen: vizsgálják felül az utcákról el nem szállított karácsonyfáknak 
az ügyét. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a határozati javaslat 2. pont 
e.) pontja a következő legyen: az Erdért előtti területen a szemétátrakást a Saubermacher Kft 
egy másik helyszínre tegye át. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal – a fenti módosításokkal együtt – az alábbi 
határozatot hozta: 
 
39/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Saubermacher Magyarország Kft. 

Budakeszin végzett települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló, 2010. 
évre vonatkozó beszámolóját. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Hivatalt a szolgáltatás alábbi pontjainak 
felülvizsgálatára: 
a.) a Saubermacher Kft alakítson ki egy olyan logisztikát, amivel nem okoz fogalmi 

fennakadást a reggeli órákban, 
b.) az üveg frakció gyűjtése (különösen a Dózsa György téren), 
c.) a téli időszakban nehezen megközelíthető útszakaszok esetében a szemétszállítás 

ellátása, 
d.) vizsgálják felül az utcákról el nem szállított karácsonyfáknak az ügyét, 
e.) az Erdért előtti területen a szemétátrakást a Saubermacher Kft egy másik helyszínre 

tegye át. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
40/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kísérleti jelleggel kerüljön 

bevezetésre a „rugalmas lomtalanítás” 2011. évre, mint települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatás a Saubermacher Magyarország Kft-vel kötött 
szerződésben foglaltak alapján.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy intézkedjen a 
sajtó részletes tájékoztatásáról, valamint önkormányzati hírlevél formájában is 
tájékoztassa Budakeszi lakosságát. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
41/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzői 

munkakörére vonatkozó pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat megjelentésére. 
 
Határidő: 1-2. pontra: 2011. február 16. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
42/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és 
Budakeszi Város Német Önkormányzata között 2010. január 15-én létrejött együttműködési 
megállapodást változatlan tartalommal kívánja érvényben és hatályban tartani a Budakeszi 
Város Német Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat:1 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Kiss Gábor egyéni vállalkozóval a 

Dózsa György térre (495/1 hrsz.) gyümölcsárusító pavilon elhelyezésére a bérleti 
szerződés megkötését 2011. március 1-től – december 24-ig terjedő időszakra, 5.000,- 
Ft/nap díjjal, valamint felkéri az Önkormányzat ügyvédjét a szerződés elkészítésére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Város Polgármesterét a 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: következő képviselő-testületi ülés  
Felelős: 1. pontra: ügyvéd, polgármester 
 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
44/2011 (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 85/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budaörs Kistérség Többcélú Társulással nevelési 
tanácsadás helyben történő ellátására vonatkozóan, 2011. január 1-től határozatlan időre 
kötendő szerződést - a melléklet szerinti tartalommal - elfogadja, és Budaörs Kistérség 
Többcélú Társulással nevelési tanácsadás Budakeszin történő feladatellátásra 414.000,- 
Ft-ot biztosít az erre a célra elkülönített 2011. évi költségvetési keret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
45/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú 
módosító okiratát 2011. március 21-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. március 21. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
46/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 1/2010. (I. 13.) számú 
önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi Általános Iskola 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú módosító 
okiratát 2011. március 21-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. március 21. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, 
hogy a 2011. márciusi hónaptól esedékes nemzetiségi ellenőrzéshez szükséges dokumentációt 
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény előírásai szerint adja át a fenntartónak. 
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Határidő: 2011. február 28. Felelős: Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
49/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság javaslatával és felkéri a BVV Kft-t, hogy a 2092 Budakeszi, Erdő utca 
69. szám alatt lévő valamikori Budakeszi Rendőrőrs ingatlan hasznosításának lehetőségét 
vizsgálja meg, ezt követően a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal egyeztetve igényelje meg 
az ingatlant a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től.   
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
50/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármester 2011. évi szabadság ütemtervét az 
alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
2011. március 19. 1 nap1 
2011. június 10. 1 nap1 
2011. július 8 – július 15. 6 nap1 
2011. július 20 – július 22. 3 nap1 
2011. augusztus 8 – augusztus 15. 6 nap1 
2011. szeptember 22 – szeptember 23. 2 nap1 
2011. szeptember 28. 1 nap1 
2011. október 20 – október 21. 2 nap1 
2011. november 3 - november 5.  3 nap1 
2011. november 24. 1 nap1 
2011. december 1. 1 nap1 
2011. december 22 - december 30. 6 nap1 
2012. március 19 - március 30. 10 nap2 

               
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
51/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város 

Önkormányzata közérdekű kötelezettség vállalást szervezzen a budakeszi I. Világháborús 
Emlékmű restaurálása javára. 

                                           
1 32/2012. (I. 26.) 
2 34/2012. (I. 26.) 
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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 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
52/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXV. 
törvény 7. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás vezetője, Koncz Gertrúd határozatlan időre szóló magasabb vezetői 
megbízása 2011. január 1-jétől 2015. december 31-ig szóló magasabb vezetői megbízássá 
alakul át. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltakkal 
kapcsolatos munkaügyi intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
53/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat:1 
 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 35/2011. (II. 2.) számú önkormányzati határozat 

2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel futamidejét 2011. február 14-től 2011. 
december 31-ig határozza meg” szövegrész helyébe „2. Budakeszi Város Képviselő-
testülete a hitel futamidejét a szerződés aláírásától számított maximum 1 évben határozza 
meg” szövegrész lép. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 35/2011. (II. 2.) számú önkormányzati határozat 
3. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel és járulékai visszafizetésének 
biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel” szövegrész helyébe „3. 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel és járulékos költségei visszafizetésének 
biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit ajánlja fel” szövegrész lép. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

                                           
1 öf.: 19/2011. (I. 25.), 35/2011. (II. 2.) 
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54/zárt/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a többször módosított 37/1995. (XI. 2.) sz. rendelete 

alapján “Budakesziért Emlékérem” kitüntetést a 2011. évben  
Fehérpataki Éva részére adományozza. 

Az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét nettó 50.000 Ft-ban-, azaz nettó ötvenezer 
forintban állapítja meg. A pénzjutalom fedezetét a polgármester 2011. évi saját kerete 
biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. március 15. 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
55/zárt/2010. (II. 15.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a többször módosított 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete 

alapján “Budakesziért Ifjúsági Díj” kitüntetést 2011. évben  
Janicsák Veca részére adományozza. 

Az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét nettó 50.000 Ft-ban-, azaz nettó ötvenezer 
forintban állapítja meg. A pénzjutalom fedezetét a polgármester 2011. évi saját kerete 
biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. március 15. 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
56/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását nem támogatja, 
továbbra is saját maga kívánja képviselni az Önkormányzat érdekeit. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhívja a Társulás vezetőinek szíves figyelmét, 
hogy a határozatképesség érdekében fektessenek nagyobb hangsúlyt az egyes tagok 
meghívására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, 1 e1lene és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a 
mellékletben szereplő felhívásban a „2011. március 11-ig”szövegrész helyébe „2011. március 
18-ig” szövegrész kerüljön, és az alábbi határozatot hozta: 
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57/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az Új Alkotmányról szóló tájékoztatót és 
a melléklet szerinti felhívás közzétételét támogatja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
58/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény alapján bérpótló juttatásban részesülők hosszú és rövid 
időtartamú foglalkoztatásának megkezdéséhez szükséges Budapest Főváros 
Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötendő, Hatósági Szerződést a mellékelt 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a foglalkoztatáshoz szükséges önrészt, mely 
367.926,- Ft, a költségvetésben szereplő közfoglalkoztatási keretének terhére biztosítja.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette és 1 tartózkodással,, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
59/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 37/2011 (II. 15.) számú [a 2011. évi költségvetéssel 
kapcsolatos döntések] önkormányzati határozat 9. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Ktv. szerint megállapított 
besorolásokhoz képesti illetményeltérítéseket a jogszabályi keretek között vizsgálja felül. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
pályázat önrészét az általános tartalék keretből biztosítja, és az alábbi határozatot hozta: 
 
60/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ (KKK) pályázati felhívására, gyalogátkelőhely felfestésére és KRESZ jelzést 
felvillantó sebességkorlátozásra figyelmeztető napelemes berendezések kihelyezésére 
vonatkozó pályázathoz a szükséges 539.625,- Ft önrészt a általános tartalék keret terhére 

                                           
1 47/2012. (II. 09.) számú KT határozattal hatályon kívül helyezve 
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biztosítja. A pályázaton igényelt támogatás összege: 4.856.625,- Ft, beavatkozások összértéke: 
5.396.250,- Ft. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság által elfogadott módosítások átvezetése után. A Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság által megfogalmazott változtatások pontos szövegezésébe a 
polgármester vonja be Tömösi Attila és Tóth Gábor képviselőket. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – fenti módosítással 
– az alábbi határozatot hozza: 
 
61/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat, valamint 

annak internetes felületének főszerkesztői feladatait magába foglaló megbízási szerződést 
elfogadja azzal, hogy a főszerkesztő, mint személyesen közreműködő tag gazdasági 
társaságon keresztül is elláthatja a megbízási szerződésbe foglalt főszerkesztői 
feladatokat. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által elfogadott 
módosítások átvezetése után. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által 
megfogalmazott változtatások pontos szövegezésébe a polgármester vonja be Tömösi 
Attila és Tóth Gábor képviselőket. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
62/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 442/2010. (XI. 30.) számú [a 
2011. évi költségvetéssel kapcsolatos döntések] önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
63/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2/2011. (I. 13.) számú (helyettesítő jegyző felkérése] 
önkormányzati határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„2. A helyettesítő jegyző illetményét a vonatkozó jogszabályok szerint a Képviselő-testület 
bruttó 175.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
64/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 461/2010. (XII. 14.) számú [elvi 
döntés a polgármesteri hivatal átszervezéséről] önkormányzati határozat 1-10. pontját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a 2. számú 
határozati javaslathoz az alábbi módosításokat fogadta el: az 5. és 6. pont kivételre, kerül; a 
7. pontból a létszámra vonatkozó számok kivételre kerülnek; a 7. pont 5. pontra, a 8. pont 6. 
pontra, a 9. pont 7. pontra, a 10. pont 8. pontra változik; a határozat egy új 9. ponttal egészül 
ki, melynek szövege a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a kinevezett 
jegyzőt, hogy az elfogadott struktúra alapján készítsen több alternatívát arra vonatkozóan, 
hogy a költségvetés alapján a hivatali létszám hogyan kerülhet meghatározásra úgy, hogy az 
ne menjen a minőség rovására. A régi 7. pontban szereplő hivatali struktúrában a 
„Városgazdálkodási Osztály” szövegrész „Gazdálkodási Osztály” szövegrészre módosul. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül – a fenti 
módosításokkal – az alábbi határozatokat hozta: 
 
65/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal alábbi 

tevékenységeit 2011. április 30. napjával megszünteti és ezen tevékenységek elvégzését 
2011. május 1. napjával gazdasági társasági formába integrálja a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-be: 

gondnokság 
takarítói feladatok. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, valamint a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban foglaltakra 
az alábbi ütemezésben a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg: 

 
Időpont Intézkedés 
2011. március 10. Képviselő-testületi döntés 
2011. április 15. Tájékoztatás az átadás előtt 15 nappal [Mt. 

85/B. § (1) bekezdés] 
2011. május 1. Átadás időpontja [Mt. 85/A. § (1) 

bekezdése] 
 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 25 - 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal egyes 
informatikai feladatainak ellátását 2011. augusztus 15. napjával megszünteti és feladat-
ellátási szerződés kötésével a többi intézmény bevonásával együtt kívánja az informatikai 
infrastruktúrát üzemeltetni. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az informatikai 
infrastruktúra üzemeltetésével kapcsolatos feladat-ellátási szerződés megkötésével 
kapcsolatos árajánlatokat kérje be és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. május 1-jei hatállyal „osztály-szinteken” 
javasolja a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és létszámát meghatározni az 
alábbiak szerint: 
− Jegyző 
− Aljegyző 
− Osztályok 

Pénzügyi Osztály 
  Adó csoport 

Gazdálkodási Osztály 
Jegyzői Titkárság 
Polgármesteri Kabinet 
Építéshatósági Osztály 
Igazgatási és Szervezési Osztály 
Okmányiroda 
Gyámhivatal  

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt az 5. pontban foglaltak 
figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításának előkészítésére és 
Képviselő-testület elé terjesztésére. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal átszervezésével, feladat-
kiszervezésével és létszámcsökkentésével kapcsolatos személyi jellegű költségek 
fedezetét a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás keret terhére biztosítja. 

8. 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. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a kinevezett jegyzőt, hogy az elfogadott 
struktúra alapján készítsen több alternatívát arra vonatkozóan, hogy a költségvetés 
alapján a hivatali létszám hogyan kerülhet meghatározásra úgy, hogy az ne menjen a 
minőség rovására. 

 
Határidő: 1. és 7. pontra: azonnal 
 2. pontra: folyamatos, befejezésre 2011. május 1. 
 3. pontra: 2011. augusztus 15-től folyamatos 
 4. pontra: 2011. júniusi képviselő-testületi ülés 
 5. pontra: 2011. május 1. 
 6. és 8. pontra: 2011. áprilisi képviselő-testületi ülés 
 9. pont:ra: jegyző kinevezése után azonnal 
Felelős: 1., 3., 4. pontra:  polgármester 
 2. pontra: jegyző 
   Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
   ügyvezetője 
 5. pontra: polgármester, jegyző 
 6. pontra: jegyző 
 7. pontra: polgármester 
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 8. pontra: Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
   ügyvezetője 
 9. pontra: kinevezett jegyző 
 
 
66/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. március 11-i jegyzői választás 2. forduló titkos 
szavazáson dr. Homonnay Dorottya 2 db igen, 8 db nem, dr. Lovász László 1 db igen, 9 db 
nem, dr. Scheidrich Gyula 0 db igen, 10 db nem szavazatot kapott. Mivel egyik jelölt sem kapta 
meg a minősített többséget, ezért a Polgármesteri Hivatal jegyzői álláshelyére kiírt pályázat 
eredménytelen. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
67/2011. (III. 11.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzői 

munkakörére vonatkozó pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat megjelentésére. 
 
Határidő: 2011. március 11. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
68/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 7. számú módosító okiratát 2011. április 18-ai hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2011. április 18.             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 1. pontjának első mondata a következő legyen: Budakeszi Város 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet - Iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázati kiírásra, a 
Sportpálya felújítására és fejlesztésére pályázatot nyújt be. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 7 mellette, 3 ellen szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta, 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 128/2011. (IV. 28.) számú határozat 
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hogy a határozati javaslat 1. pontjának második mondata a következő legyen: A pályázaton 
igényelt összeg 25 MFt, melyhez a szükséges 5 MFt önrészt az önkormányzat biztosítja. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 2 ellen szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta, 
hogy a határozati javaslat 1. pontjának 2. mondata az alábbi szövegrésszel folyatódjon: a 
2011. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 
 
A fenti szavazás alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
69/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet –      Iskolai 
és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázati 
kiírásra, a Sportpálya felújítására és fejlesztésére pályázatot nyújt be. A pályázaton igényelt 
összeg 20 MFt1, melyhez a szükséges 5 MFt önrészt az önkormányzat biztosítja a 2011. évi 
költségvetés általános tartalék kerete terhére. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal                               Felelős: 1. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
70/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Czifra Zsuzsannát és Tömösi Attilát, hogy tegye 
meg a szükséges lépéseket, a Sportpálya felújítása és fejlesztése pályázathoz biztosított 5 MFt 
összegű önkormányzati önrész csökkentésének érdekében. 
     
Határidő: a pályázat elbírálása                         Felelős: Czifra Zsuzsanna és   
                                                                                         Tömösi Attila képviselők 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
71/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Értékteremtő közfoglalkoztatási 

program támogatására kiírt meghívásos pályázaton történő részvételét. 
2. A Képviselő-testület a foglalkoztatás megkezdéséhez szükséges Budapest Főváros 

Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötendő Hatósági Szerződést a mellékelt 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés aláírására. 

3. Az önkormányzatot terhelő önrészt, mely egy fő foglalkoztatásához        177.066  Ft, a 
költségvetésben szereplő közfoglalkoztatási keretének terhére biztosítja.  

 
Határidő:  KT soron következő ülése                                          Felelős: Polgármester 
 

                                           
1 módosította a 105/2011. (IV. 19.) sz. határozat 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 28 - 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
72/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetés IV. negyedévében 
újra napirendre tűzi a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziummal kötött határozatlan idejű 
megállapodást, amiben a támogatott részére kiutalt összeget szabályozza. 
 
Határidő: 2011. októberi rendes képviselő-testületi ülés     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
73/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Művészeti Iskola felé biztosított elvi 
támogatás mellett a 2011. évi költségvetés IV. negyedévében újra napirendre tűzi a Mezei 
Mária Művészeti Iskola Alapítvánnyal kötött Együttműködési Megállapodás tárgyalását, 
amiben a támogatott összeget szabályozza. 
 
Határidő: 2011. októberi rendes képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
74/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Kompánia Színházi Közhasznú 

Alapítvánnyal kötött megállapodást a mellékelt szövegezéssel. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete forrásmegjelölés mellett a 2011. évi költségvetés 

IV. negyedévében újra napirendre tűzi a Kompánia Színházi Műhely Közhasznú 
Alapítvánnyal kötött Együttműködési Megállapodást, amiben a támogatott összeget 
szabályozza. 

 
Határidő: 1. pont: azonnal                             Felelős: 1-2 pont: polgármester 
                  2. pont: 2011. októberi rendes 
                               Képviselő-testületi ülés 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
75/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 38/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozatának 
2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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A határozatban szereplő „215/2010. (III. 23.) önkormányzati határozat 2. pontját” szövegrész 
helyébe a „125/2010. (III. 23.) számú önkormányzati határozat 2. pontját” szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal                           Felelős:  polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
76/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő - testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2011. február 10 -ei üléséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal                                                                             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 ellen szavazattal és tartózkodás  nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
77/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kontakt-Busz Kft kérésére tanítási 

napokon 08.00-15.00 között 4 darab autóbusz parkolását ideiglenes jelleggel engedélyezi 
az Erdész téren. Az önkormányzat hozzájárulását 2011. március 21-től a parkolási 
rendelet területet érintő bevezetéséig, de legkésőbb 2011. december 31-ig adja meg, ami 
a határidőn belül bármikor, 15 napos határidővel indoklás nélkül felmondható. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Kontakt-Busz Kft-t, hogy az 
önkormányzattal közösen megállapított módon alakítsa ki azokat a parkolóhelyeket a  
területen belül, amelyeket ők használni kívánnak. 

 
Határidő: 1.-2 pontra: azonnal                                                 Felelős: VK Tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül,  1  tartózkodással  az alábbi 
határozatot hozta: 
 
78/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradvány elfogadásának tárgyalásánál 
vissza kíván térni a közalkalmazottak részére adható béren kívüli juttatás biztosításának 
lehetőségére. 
 
Felelős: Polgármester                   Határidő: azonnal 

 
 
79/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 52/G. § (1) 
bekezdése alapján létrehozza Budakeszi Nagyszénászug Városrész Településrészi 
Önkormányzatát. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazás alapján 9 db igen és 0 db nem 
szavazattal Budakeszi Nagyszénászug Városrész Településrészi Önkormányzat elnökének: 
Tóth Gábor képviselőt választotta. Megbízása a következő helyi önkormányzati képviselők 
és polgármester általános választás napjáig tart. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazás alapján Budakeszi Nagyszénászug 
Városrész Településrészi Önkormányzat tagjainak 

                10 db igen és 0 db nem  szavazattal Katona Józsefet   
                                                                      (2092 Budakeszi, Sugár utca 4833/1) és 

      9 db igen és 1 db nem szavazattal Suhajdáné Barna Margit  
                                                          (2092 Budakeszi, Bognár köz 8.) 

lakosokat választotta meg. Megbízásuk a következő helyi önkormányzati képviselők és 
polgármester általános választás napjáig tart. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a településrészi önkormányzat vezetőjét, hogy 
gondoskodjon a településrészi önkormányzat alakuló ülésének megtartásáról, a testület 
működési szabályainak kialakításáról. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
         4. pontra: településrészi önkormányzat   
               vezetője 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat  és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
80/zárt/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete etikai eljárást kezdeményez a Budapesti Ügyvédi 

Kamaránál dr. Pesta János ügyvéd és dr. Tóth Emese ellen az alábbiak okán: 
Az ügyvédi magatartáshoz méltatlan magatartás, hogy ha valaki nem létező (alaptalan) 
követelése érvényesítése, teljesítésének kikényszerítése érdekében nyilvánvalóan általa is 
tudott tényt (megkapta a megküldött vitatást, és a számlákat is eredetben) letagad, a 
valóságot meghamisítja, és ezzel próbálja „presszionálni” volt megbízóját és ezzel Dr. 
Pesta János ügyvéd és alkalmazott ügyvédje dr. Tóth Emese az alábbi ügyvédi jogi 
normákat sérti 

a) Az ügyvédi hivatás etikai szabályiról és elvárásairól szóló 5/2088 (XI.27.) MÜK 
szabályzattal módosított 8/1999 (III. 22.) MÜK szabályzat 9/2. es pontját, mely 
szerint „Tilos a megállapodás szerinti megbízási díjon és felszámolható 
költségeken felül anyagi vagy egyéb szolgáltatás követelése.” 

b) Az ügyvédi hivatás etikai szabályiról és elvárásairól szóló 5/2088 (XI.27.) MÜK 
szabályzattal módosított 8/1999 (III. 22.) MÜK szabályzat 3/2 pont utolsó 
fordulatát, mely szerint „Az ügyvédnek a hivatását legjobb tudása szerint, 
lelkiismeretesen és a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia, 
tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást 
tanúsítani.” 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott etikai eljárással kapcsolatos intézkedések megtételére. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete meghatalmazza dr. Szilágyi István ügyvéd urat arra, 
hogy hívja fel az Ügyvédi Kamara figyelmét arra, hogy ezt az ügyet etikai ügyként 
vizsgálja és ne engedje, hogy dr. Pesta János ügyvéd jogi kérdéssé formálja. 

 
Határidő:1-2. -3. pontra: azonnal                         Felelős: 1-2.-3.pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
81/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői állás betöltésére kiírt pályázat alapján 

titkos szavazással 10 db igen 0 db nem szavazattal Garainé dr. Szelenczy Gabriellát (an: 
Simsay Gabriella; 2053 Herceghalom, Pipacs u. 6. szám alatti lakost) jegyzői 
munkakörbe kinevezi. Közszolgálati jogviszonya jogfolytonos, kinevezése közös 
megegyezéssel, az áthelyezés szabályai szerint történik. A munkába lépés napjáról a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése alapján a 
képviselő-testület 30 napon belül dönt. A kinevezés határozatlan időre szól.  
Illetményét az alábbiak szerint állapítjuk meg: 
Alapilletménye: 309.200,- Ft 
Jegyzői vezetői illetménypótlék az alapilletmény 30 %-a: 92.760,- Ft 
Illetménykiegészítés az alapilletmény 15 %-a: 46.380,- Ft 
Illetménye összesen: 448.340,- Ft 
A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatosan az alapvető munkáltatói jogokat a 
képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogosítványokat a polgármester gyakorolja.  
A fenti kinevezés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az illetékes Munkaügyi 
Bírósághoz benyújtott keresettel lehet élni. 
Garainé dr. Szelenczy Gabriella pályázatát a Képviselő-testület értékelte, amely megfelelt 
a pályázati kiírásnak. Iskolai végzettsége, szakképesítése, közigazgatási gyakorlata 
alapján megfelel a jegyzői kinevezéshez szükséges jogszabályi feltételeknek. A 
Képviselő-testület határozatát az 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. § (1), alapján hozta meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy egyéb munkáltatói 
jogkörében a jegyző kinevezésével kapcsolatos további intézkedést tegye meg.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
82/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével 

együtt járó – a plusz rendőri létszámra vonatkozó lakhatási lehetőség – Budakeszi Területén 
lévő települések lakosságszám aránya alapján történő támogatásával. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a BVV Kft-t, hogy 
vizsgálják meg a Budakeszi Rendőrőrs létszámbővítésével jelentkező – a plusz rendőri 
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létszámra vonatkozó – Budakeszi lakhatási lehetőséget és azt terjesszék elő a 2011. április 
26-i képviselő-testületi ülésre. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy rövid időn belül hívja 
össze ismételten a Budakeszi Rendőrőrs illetékességi területén elhelyezkedő települések 
önkormányzat képviselőit a lakhatási probléma megoldására és finanszírozására.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az 1-3. 
pontokra vonatkozóan egyeztető tárgyalásokat folytasson a Rendőrség, illetve a Budakeszi 
Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési 
Bizottsága tagtelepüléseinek polgármestereivel.  

 
Határidő: 1., 3. és 4. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2011. április 26-i képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1., 3. és 4. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző, BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
83/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal nem 

fogadja el Budakeszi Város Önkormányzata, valamint a Domain.hu Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft között 2007. december 3-án és 2008. február 19-én létrejött ingatlan 
adásvételi szerződések módosítását.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a 
Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft lejárt fizetési kötelezettségeivel 
kapcsolatban írásban haladéktalanul intézkedjen.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
84/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Buczkó József zöldség-gyümölcs 

kiskereskedővel a sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrészre (20m²) vonatkozóan a bérleti 
szerződés megkötését a 2011. május 1-től 2011. augusztus 31-ig tartó időtartamra 
60.000,- Ft/hó díjjal, valamint felkéri az Önkormányzat ügyvédjét a szerződés 
előkészítésére. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1 pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

2. pontra: polgármester 
 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 33 - 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
85/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 43/2011 (II. 15.) számú [Kiss 
Gáborral területbérleti szerződése] önkormányzati határozatot.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
II. számú határozati javaslat 1. pontja kiegészül azzal, hogy amennyiben az árusítás május 1. 
előtt elkezdődik, akkor a bérleti díj 5.000,- Ft/nap, és az alábbi határozatot hozta: 
 
86/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
2 Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Kiss Gábor 

egyéni vállalkozóval a Dózsa György térre (495/1 hrsz) gyümölcs-és növényárusító 
pavilon elhelyezésére a bérleti szerződést 2011. március 1-jétől 2011. április 30-ig 1.000,- 
Ft/nap, 2011. május 1-jétől – 2011. december 24-ig terjedő időszakra 5.000,- Ft/nap díjjal. 
Amennyiben az árusítás 2011. május 1. előtt elkezdődik, akkor a bérleti díj 5.000,- Ft/nap. 

3 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 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
87/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a gazdasági programról és Budakeszi Város stratégiájáról 
szóló tájékoztatót elfogadja, és további egyeztetést folytat. Az egyeztetett gazdasági programot 
a 2011. április 26-i képviselő-testületi ülésen tárgyalja.  
 
Határidő: 2011. április 26-i képviselő-testületi ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
88/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, 
hogy a pedagógiai programot dolgozza át a képviselő-testület elvárásainak megfelelően.  

                                           
1 öf.: 43/2011. (II. 15.) 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
89/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. tevékenységével szembeni elvárásokról 

készült tájékoztatót elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottságot, dolgozza ki a részletes feladat-ellátással kapcsolatos kritériumokat a BVV 
Kft. alapító okiratában foglalt tevékenységek szerint, különös tekintettel az alábbiakra 

a.) átlátható legyen képviselő-testület számára a gazdálkodás; 
b.) hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű feladat-ellátás 

valósulhasson meg, 
c.) önkormányzati költségvetést tehermentesítse: 

c.a.) a bevételek növelésének módja kerüljön meghatározásra, 
c.b.) pályázati és egyéb források felkutatása kerüljön megjelölésre;  

d.) a felelősök konkrétan megjelölésre kerüljenek; 
e.) az elvárások elmaradásának következményei kerüljenek meghatározásra, 

tekintettel arra, hogy az elvárt pozitív eredmények teljesüljenek. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2011. májusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
90/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi, Makkosmária külterületén 

az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi-számú ingatlanok (906 db önálló helyrajzi 
számú, és 11 db albetétes helyrajzi számú ingatlan)1 belterületbe vonását. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Budakeszi, Makkosmária 
külterületén az 1. számú mellékletben felsorolt helyrajzi-számú ingatlanok (906 db önálló 
helyrajzi számú, és 11 db albetétes helyrajzi számú ingatlan)1 belterületbe vonását a 
Budakörnyéki Körzeti Földhivatalnál. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott ingatlanok belterületbe 
vonásával kapcsolatban a földvédelmi járulék egy összegben történő befizetéséhez 
szükséges 31.581.200 Ft (10.212-2/2011.) + 41.040 Ft (10.122-4/2009.) = 31.622.240 Ft 

                                           
1 130/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat 
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(Harmincegymillió-hatszázhuszonkétezer-kétszáznegyven Forint)2 fedezetet a 
földvédelmi járulék Makkos keret1 és az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott ingatlanok belterületbe 
vonásával kapcsolatban a bejegyzési eljárási díj egy összegben történő befizetéséhez 
szükséges (917*6.600 Ft) 6.052.200 Ft (hatmillió-ötvenkétezer-kétszáz forint)1 fedezetet 
az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Budakeszi Város 
Önkormányzata nevében, ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos intézkedések 
megtételére. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonosok nagy 
számára tekintettel a határozat közzétételéről a helyben szokásos módon 15 napig történő 
kifüggesztéssel gondoskodjon és ennek megtörténtét a Budakörnyéki Körzeti Földhivatal 
felé igazolja vissza. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt 3, hogy a belterületbe vonással 
érintett, az 1. számú melléklet szerinti telkek tulajdonosaira, a belterületbe vonással 
kapcsolatos összes díj (geodéták munkadíja, adatszolgáltatási díj, földvédelmi járulék, 
bejegyzési eljárási díj és az egyéb technikai jellegű költségek) áthárításáról 
gondoskodjon. 

 
8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt3 a belterületbe vonással 

kapcsolatos eljárások és intézkedések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos 
feladatok elvégzésére, illetve koordinálására. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt3 a belterületbe vonással 
kapcsolatban a 8. pontban meghatározott feladatokról és határidőkre történő 
teljesítésükről a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén számoljon be. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt 3, hogy a behajtás módjára 
készítsenek előterjesztést.2 

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztályát, hogy nyisson a behajtások kezelésére egy 
külön számlát.2 

 
Határidő: 1-8. és 11. pontra: azonnal 
 9. pontra: folyamatos 
 10. pontra: következő KT ülés2 

 
Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 6. és 11. pontra: jegyző 
 7. pontra: jegyző és a BSzM Nonprofit Kft ügyvezetője 
 8-9. pontra: jegyző3 

 10-11. pontra: 3, jegyző2 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

                                           
2 186/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat 
3 7. pontban az „és a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét” szövegrész hatályát vesztette, 363/2011. (IX. 08.) 
3 10. pontban „a BSzM Kft. ügyvezető igazgatóját” szövegrész hatályát vesztette, 363/2011. (IX. 08.) 
2 186/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat 
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91/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. ügyvezetőjét, Karsai Izabellát (an: Seres 

Julianna, 1055 Budapest, Bihari János u. 18. szám alatti lakost) a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 31. § b) pontja alapján tisztségéből azonnali hatállyal (2011. 
április 07-i hatállyal) tisztségéből visszahívja. 

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Budakeszi Város 
Önkormányzata és Karsai Izabella (an: Seres Julianna, 1055 Budapest, Bihari János u. 
18. szám) között létrejött megbízási szerződés felmondására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
92/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Karsai Izabellát, hogy az ügyvezető személyének 
változásával kapcsolatos átadás-átvételről 15 napon belül intézkedjen és ennek eredményéről 
haladéktalanul írásban tájékoztassa az önkormányzatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
93/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft ügyvezetőjévé Till Gábort (an: Horváth 

Edit, 2092 Budakeszi, Kossuth L. u. 26. szám alatti lakos) választja meg 2011. április 08. 
napjától 2011. október 06. napjáig terjedő időtartamra.  
Till Gábor ügyvezető a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján látja el feladatát az 
alábbi feltétellel: - 30 napos felmondási határidő kikötése a felek részéről. 

2. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító az ügyvezető megbízási díját 
30.000,- Ft/hó, azaz Harmincezer forint/hó összegben állapítja meg és további juttatásaira 
a BVV Kft. Javadalmazási Szabályzata az irányadó. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban 
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
94/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását 
tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

2. 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 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
95/zárt/2011. (IV. 07) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM. Nonprofit Kft Felügyelő Bizottsági 

tagságából 2011. április 07-i hatállyal visszahívja az alábbi tagokat: 
- Móczár Gábor 
- Dr. Somogyi Farkas József 
- Sándor Zoltán 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 12/z/2010. (I. 26.) számú (BSzM Nonprofit Kft. 
Felügyelő bizottsági tagjainak választása) önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
96/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságába 2011. 
április 07. napjától határozott időre, a pályázat sorsáról döntő irányító hatósági értesítés 
megérkezéséig, legkésőbb 2011. július 31-ig az alábbi személyeket választja:  
 
Név Cím: 
Ohr Alajos 2092 Budakeszi, Rózsa köz 4. 
Szabó Ákos Péter 1118 Budapest, Muskotály u. 16. II/3.a 
Tömösi Attila 2092 Budakeszi, Pátyi út 7. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 2 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
97/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Ohr Alajos lemondását a Keszivíz Kft. 
Felügyelő bizottsági tagságáról. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 7 mellette, 3 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
98/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft Felügyelő Bizottságába az alábbi személyt 
választja: 
 
Név Cím: 
Somlóvári Józsefné 2092 Budakeszi, Vásárhelyi P. u. 61. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
99/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BSzM Nonprofit Kft. alapítójának a 

Felügyelő Bizottság elnökének havi bruttó 70.000,- Ft; tagjainak havi bruttó 50.000,- Ft 
tiszteletdíjat állapít meg 2011. április 07. napjától. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 147/2010. (IV. 27.) számú (BSzM Nonprofit Kft. 
Felügyelő bizottsági tagjainak díjazása) önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
100/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint 
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.  

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

 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 308/2011. (VII. 28.) sz. határozat 
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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 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül a határozati 
javaslat 1. pontját az alábbi módosításokkal fogadta el: 
– a jogviszony határozott időre, az irányító hatóság döntésig, legkésőbb 2011. július 31-

ig szóljon, 
– a kölcsönösen kialkudott, az ügyvezető feladataira vonatkozó díjazás 400.000,- 

Ft/hóban kerüljön meghatározásra,  
– 250.000,- Ft/hó célprémiumban kerüljön meghatározásra a célfeladatok elvégzésével 

összefüggésben; 
továbbá Képviselő-testület úgy döntött, hogy a szerződés-módosítással kapcsolatban felkéri a 
BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságot és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, 
hogy a célprémium meghatározását terjesszék be a képviselő-testület 2011. április 26-i 
ülésére.  
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül elfogadta, 
hogy a fenti határozat az alábbival egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri 
a polgármestert az 1. pontban foglalt szerződés aláírására. 
A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
101/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2010. augusztus 01. napján Budakeszi Város 

Önkormányzata, mint a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapítója és Karsai Izabella ügyvezető között létrejött megbízási 
szerződés módosítását a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosításokkal 
elfogadja: 

− a jogviszony határozott időre, az irányító hatóság döntésig, legkésőbb 2011. 
július 31-ig szóljon, 

− a kölcsönösen kialkudott, az ügyvezető feladataira vonatkozó díjazás 
400.000,- Ft/hóban kerüljön meghatározásra,  

− 250.000,- Ft/hó célprémiumban kerüljön meghatározásra a célfeladatok 
elvégzésével összefüggésben. 

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

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft Felügyelő Bizottságát 
és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a célprémium meghatározását 
terjesszék be a képviselő-testület 2011. április 26-i ülésére.  

 
Határidő: 1. és 2. pontra: azonnal 
 3. pontra. 2011. április 26. 
Felelős: 1. és 2. pontra: polgármester 
 3. pontra. BSzM Kft FB elnöke és PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 2 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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102/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 1/2011. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a 1/2011. 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. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: Keszivíz Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
103/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 81/2011. (IV. 07.) számú (jegyző választása) 

önkormányzati határozat alapján a Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének 2011. 
április 07-én megválasztott Garainé dr. Szelenczy Gabriella munkába lépésének napját 
2011. április 19-ével jelöli meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1992. évi XXIII. 
törvény 11. § (8) bekezdése szerinti munkavállalói tájékoztatást írásban adja meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a a 
jogviszony-változással kapcsolatos, Budakeszi Város Önkormányzata, Herceghalom 
Község Önkormányzata és Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző között létrejövő 
megállapodást. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 3. pontban megjelölt 
megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal   Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
104/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete - Herceghalom Község megkeresésére - hozzájárul, hogy 
Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző 2011. április 19-étől Herceghalom Község 
Önkormányzata jegyzői állásának betöltéséig heti 1,5 nap helyettesítést lát el Herceghalom 
Község Polgármesteri Hivatalában, mely magában foglalja: 

- a napi 1 óra hivatali munkavégzést, valamint 
- a képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvételt. 

 
Határidő: 2011. április 19-étől folyamatos Herceghalom Község Önkormányzata jegyzőjének 

kinevezéséig  
Felelős: polgármester, jegyző 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
105/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 69/2011. (III.22.) számú önkormányzati 
határozatát az alábbiak szerint: „A  pályázaton igényelt összeg 25 MFt” szövegrész helyébe „A 
pályázaton igényelt összeg 20 MFt” szövegrész lép. 
 
 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
106/2011. (IV. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 409/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati 
határozatát az alábbiak szerint: „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 helyébe „A pályázaton igényelt összeg: 100.000.000,- Ft, amelyhez 
a szükséges 17 459 250 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 
és   6 074 367 Ft-ot a 2011. évi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosít” szövegrész 
lép. 
 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
107/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
108/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 143/2011. (IV. 28.) sz. határozat 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények 
2010. évi együttes pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg e Ft-ban 
2010.évi záró pénzkészlet 96013 
ebből NKÖ 3037 
Pénzügyi elszámolások egyenlege 
Aktív =      174.970.- 
Passzív=   -  89.251.- 
Összesen=   85.719.- 

85719 

Előző években képzett tartalék maradványa  
Tárgyévi módosított pénzmaradvány 
96013+85719 

181732 

Kiutalatlan intézménytámogatás -50709 
Kiutalatlan normatív támogatás   1734 
Költségvetési támogatás összesen  
-50709+1734 

-48975 

Költségvetési pénzmaradvány 132757 
Intézményi elvonás  49336 
2011. évi igénybe vett (záró pénzkészlet)  -57096 
Felosztható pénzmaradvány 
132757+49336-57096 
Ebből – költségvetési bankszámla  
              egyenlege =38917  

  -pénzforgalmilag nem teljesülő  
              bevétel = 86080 

124997 

 
Intézményi elvonás: Erkel F Műv. Kp 5272 
 GAMESZ 0 
 Gimnázium 18286 
 Tarkabarka Óvoda 7598 
 Általános Iskola 18180 
Összesen:  49336 
 
Összesen felosztható pénzmaradvány: 124997   
 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása  / e FT/ 
        
Céltartalék  38917 
                  KMOP városrehab. Pályázat 5054    
                  Pitypang óvoda pályázat      10078  
                  HÍD épületének beruházás   23785  
Általános tartalék 86080 
Összesen: 124997 

  
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
109/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2010. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg E-Ft-ban 
2010. évi záró pénzkészlet                                0 
Egyéb pénzügyi elszámolások  10 
Előző évi tartalékok  
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 10 
Költségvetési kiutalatlan támogatás 5538 
Költségvetési pénzmaradvány 5548 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 276 
Szabad pénzmaradvány 5272 

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása: 
 

Jogcím Összeg e-Ft-ban 
Karbantartás 160 
Számítógép  116 
Összesen 276 
Hivatal elvonása 5272 
  

 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
110/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium 2010. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg e Ft-ban 
2010. évi záró pénzkészlet 3169 
Egyéb pénzügyi elszámolások  1810 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 4979 
Költségvetési kiutalatalan támogatás 19467 
Költségvetési pénzmaradvány 24446 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 6160 
Szabad pénzmaradvány 18286 

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása: 
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Jogcím Összeg e Ft-ban 
  
EU pályázat és külf. kiküldetés 3169 
Érettségi pályázat  
Informatikai pályázat 594 
Személyi juttatások-étkezési utalvány 1535 
Étk.ut. adó 384 
Dec.havi bérlettér. 58 
Megb. Díj + járulékai 249 
Cégtel. adó 8 
Szállító tartozások 163 
Kötelezettséggel terhelt összesen 6160 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
111/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2010. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Jogcím Összeg e Ft-ban 
2010.évi záró pénzkészlet 0 
Egyéb pénzügyi elszámolások  202 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 202 
Költségvetési kiutalatlan támogatás 23346 
Költségvetési pénzmaradvány 23548 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 5368 
Szabad pénzmaradvány 18180 

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása: 
 

Jogcím Összeg  eFt-ban 
Étkezési jegyek adó 1302 
Túlórák+járulékok  
Informatikai pályázat 2500 
Ped. továbbképzés  
Érintésvédelem  
Biztosító 1148 
Pedagógusok átvett pénz 418 
Összesen 5368 
Hivatal elvonása 18180 
  

 
Határidő:azonnal               Felelős:polgármester 
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A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
112/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Német Önkormányzat Képviselő-
testülete által jóváhagyott Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda 2010. évi pénzmaradványát az 
alábbiak szerint:  
 

Jogcím Összeg E-Ft-ban 
2010.évi záró pénzkészlet 670 
Egyéb pénzügyi elszámolások  0 
Előző években képzett tartalék 0 
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 670 
Költségvetési kiutalatlan támogatás 7598 
Költségvetési pénzmaradvány 8268 
Feladattal terhelt pénzmaradvány 670 
Szabad pénzmaradvány 7598 
Önkorm. elvonása 41/2010.(II.09) 7598 

 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
113/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetés felülvizsgálatával 
egy időben, lehetőleg a 2011. május 26-i képviselő-testületi ülésen tárgyalja újra a Budakeszi 
Város Önkormányzatának intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak meleg étkezési 
utalvány, mint béren kívüli juttatás iránti kérelmét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
114/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011-2014. évre szóló Gazdasági 
programját – a mellékelt szöveggel megegyezően – az alábbi módosításokkal elfogadja: 
 
• az I. fejezet 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „az ifjúság mentális 

helyzetének javítása”; 
• az I. fejezet 3. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: ”olyan ifjúsági 
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programok biztosítása, amellyel gyermekeink fejlődését, illetve lehetőségét tudja a 
város biztosítani”; 

• az I. fejezet 5. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: „a közétkeztetés helyi 
szinten történő megvalósítása, ezzel munkalehetőséget biztosítva a helyi 
lakosságnak, valamint a helyi vállalkozások támogatása azzal, hogy olyan helyi 
alapanyagokból is dolgozhassanak”; 

• az I. fejezet 7. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: „a prevenció erősítése, 
egészségügyi centrum építésének a lehetősége”, 

• az I. fejezet 11. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: „222-es busz menetrend 
bővítése, illetve a temető bejáratánál egy buszmegálló kialakítása; Helyi traffipaxok 
kihelyezése; helyi utak védelme, súlykorlátozás bevezetésével”; 

• az I. fejezet 12. pontja a következő szövegrésszel egészül ki: „valódi szelektív 
hulladékgyűjtés kialakítása”; „alternatív energiaforrások lehetőségének a 
megvizsgálása, illetve azok támogatása”; „hulladékudvar létesítése”; 

• az I. fejezet 13. pontjának a címe:”Zöldfelület-gondozás és felújítás”; 
• a II. fejezet 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „kerékpár utak erősítése a 

környezető települések között”; 
• a II. fejezet 3. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „reklámtáblák 

egységesítésével egységes arculat kialakítása; egészségügy, sport és szabadidő 
kialakítására nagy hangsúlyt kell helyezni”; 

• a III. fejezet 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „egészségügy, sport 
segítésével, egészségfejlesztés segítségével”; 

• a III. fejezet 5. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki: „a városnak a saját 
vállalkozásaira kell nagyobb hangsúlyt fektetni. El kell indítani olyan saját 
vállalkozásokat, amely saját pénzbevételt fognak eredményezni”.  

 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
115/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul eszi a 2011. évi Összesített Közbeszerzési 
Tervről adott tájékoztatást. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
116/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének 
Budakeszi Város közbiztonsági helyzetéről szóló 2010. évi beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő egyhangú szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
117/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért 3 db mobiltelefon beszerzésével és a 

telefonflottába való integrálásával - szolgálati célra - a Rendőrségnél, a Polgárőrségnél és 
a Közbiztonsági ügyeletnél. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg 
a 1. pontban említett 3 db mobiltelefon telefonflottába való integrálásának lehetőségét, 
dolgozza ki annak módját, majd intézkedjen a készülékek beszerzésére. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. május 31. 2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
118/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy Budakeszi közbiztonsága az 
Önkormányzat – Önkormányzati törvényből (Ötv.) eredő - olyan feladata, melyet a település 
lakói és ingatlanvagyona, illetve az önkormányzati vagyon, a történeti, természeti és kulturális 
értékek védelme érdekében kiemelten kell kezelni.  
E kiemelt feladat ellátása során Budakeszi Város Önkormányzatának a mindenkori anyagi 
helyzete függvényében az - indokolt - anyagi forrásokat a város biztonságában együttműködő 
állami és civil szervezetek rendelkezésére kell bocsátania. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
119/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat egy, a Budakeszi Város Önkormányzata, a Budaörsi 
Rendőrkapitányság, a Budakeszi Városi Polgárőrség KHSZ, valamint a Figyelő Őr Biztonsági 
Szolgálat Kft között megkötendő 4 oldalú – Budakeszi Városára vonatkozó – közbiztonsági 
megállapodás létrehozására, azt közösen dolgozzák ki és terjesszék azt a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
120/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő- testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 

Kuratóriumának 2010. évi beszámolóját – a melléklet szerinti tartalommal - elfogadja.  
2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen 

független pénzügyi szakértő általi vizsgálatot a Budakeszi Közbiztonságáért 
Közalapítvány működése tekintetében. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
121/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Városi Polgárőr KHSZ helyzetéről szóló 
2010. évi beszámolót – a melléklet szerinti tartalommal - elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
122/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 

Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 70/2010. (II. 23.) számú (Keszivíz Kft. Felügyelő 

bizottságának ügyrendjének jóváhagyása) önkormányzati határozatot hatályon kívül 
helyezi. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
123/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a jegyző tájékoztatóját [a 65/2011. (III. 

11.) számú önkormányzati határozat alapján] a hivatali létszám meghatározására 
vonatkozó alternatívák kidolgozásáról és az alábbi osztályok szerinti létszámot támogatja: 
− Jegyző 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 183/2012. (IV. 26.) számú határozat 
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− Aljegyző 
− Osztályok 

• Kabinet (17 fő)2 
Projektcsoport2 

• Igazgatási és Szervezési Osztály (14 fő) 2 
  Szervezési Csoport2 
• Okmányiroda és Gyámhivatal (13 fő) 2 
  Okmányirodai Csoport2 
• Pénzügyi Osztály (18 fő)1, 2 

  Adó Csoport2 
  Gazdálkodási Csoport2 

• Építéshatósági Osztály (7 fő) 2 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az 1. pontban meghatározottakkal 

kapcsolatban szükséges munkajogi intézkedések megtételére. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, készítse elő a 2011. évi 

költségvetési rendelet módosítását a létszámokra vonatkozóan, valamint felkéri a 
polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
vizsgálja felül a dolgozók munkaköri leírását, leterheltségét és a létszámra vonatkozó – 
esetlegesen csökkentő – előterjesztést a júliusi képviselő-testületi ülésre terjessze be. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja felül, hogy az átszervezés 
következtében a Polgármesteri Hivatal hatékonyan működik-e, és a polgárok elégedettek-
e. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3-4. pontra: 2011. májusi képviselő-testületi ülés 
 5. pontra: 2012. április 30. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. és 4.-5. pontra: jegyző 
 3. pontra: polgármester és jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
124/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi önállóan működő és 

gazdálkodó költségvetési szerveket önállóan működő költségvetési szervvé sorolja be és 
a feladat Polgármesteri Hivatal részére kerül átadásra 2011. július 1-jei hatállyal: 

a) Nagy Sándor József Gimnázium 
b) Erkel Ferenc Művelődési Központ  
c) Széchenyi István Általános Iskola. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatos személyi 
jellegű költségek fedezetét az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és jegyzőt, hogy szükséges 
intézkedéseket tegye meg az alábbi feladatok kapcsán és ütemezés szerint: 

                                           
2 492/2011. (XI. 28.) sz. határozat 
1 209/2011. (VI. 30.) sz. határozat 
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Képviselő-testületi ülés időpontja: Feladat: 

2011. május 31.  Az 1. pontban meghatározott költségvetési 
szervek alapító okiratának módosítása 

 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, valamint a Nagy Sándor József 

Gimnázium igazgatóját, az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét és a Széchenyi 
Általános Iskola igazgatóját hogy az alábbi ütemezésben a szükséges munkajogi 
intézkedéseket tegyék meg: 

 
Időpont: Intézkedés: 
2011. június 1. 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. június 16. Kjt 25/A. § (5) bekezdés: Nyilatkozat a munkavállaló részéről, 
hozzájárul-e a továbbfoglalkoztatáshoz. 

2011. július 1. Átadás időpontja 
Kjt. 25/A. § (6) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást nem vállaló 
munkavállaló értesítése a jogviszony megszűnéséről a végkielégítés 
megállapításával. 
Kjt. 25/B. § (1) bekezdés: A továbbfoglalkoztatást vállalóknak a 
jogviszony megszűnés és új jogviszony létesítésének időpontja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, valamint a Nagy Sándor József 
Gimnázium igazgatóját, az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét és a Széchenyi 
Általános Iskola igazgatóját az intézmények tekintetében a szükséges SzMSz módosítást 
nyújtsák be a Képviselő-testület elé jóváhagyás céljából. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2011. május 31. 
 4-5. pontra: 2011. június 1-től folyamatos, befejezésre 2011. július 1. 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, jegyző 
 4-5. pontra: jegyző,  
  Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója 
  Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője 
  Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
125/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök Község 
Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi Társulási 
megállapodás módosítását. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
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szerződés aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül azzal a 
módosítással, hogy a „Helyi Építési Szabályzatát módosítja azzal” szövegrész helyébe 
„kezdeményezi a Helyi Építési Szabályzat módosítását azzal” szövegrész kerüljön az alábbi 
határozatot hozta: 
 
126/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Helyi Építési Szabályzat 
módosítását azzal, hogy az önkormányzati beruházások keretében megvalósuló útépítések, 
járdaépítések és közmű létesítések költségét lakossági hozzájárulással fedezi. A lakossági 
hozzájárulás mértékéről és az érintettségről egyedi hatósági határozatban dönt. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
127/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. II-III-IV. negyedévi 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 10 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
128/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 68/2011. (III. 22.) számú (a 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 7. számú módosítása) önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
129/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 7. számú módosító okiratát 2011. június 1-jei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2011. június 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 tartózkodással és ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
130/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 90/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
a) az 1. és 2. pontjaiban szereplő „(904 db)” szövegrész helyébe „(906 db önálló helyrajzi 

számú, és 11 db albetétes helyrajzi számú ingatlan)” szövegrész lép; 
b) a 3. pontban szereplő „Makkosmária keret” szövegrész helyébe „Makkos keret” 

szövegrész lép. 
c) A 4. pontban szereplő „(904*6.600 Ft) 5.966.400 Ft (ötmillió-kilencszázhatvanhatezer-

négyszáz forint)” szövegrész helyébe „(917*6.600 Ft) 6.052.200 Ft (hatmillió-
ötvenkétezer-kétszáz forint)” szövegrész lép. 

 
Határidő: azonnal                                                                     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 7 mellette, 4 tartózkodással és ellen szavazat nélkül elfogadta, 
hogy a „Farkas-hegyi Repülőtér; Knáb János u. – Honvéd u. sarka” szövegrész helyébe a 
„Fő utcai régi Óvoda épülete” szövegrész lépjen és az alábbi határozatot hozta:  
 
131/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy Nyilvános Hasznosítási 
Pályázati kiírást készítsen el az alábbi ingatlanokra: GAMESZ telke, Sportpálya, Pitypang 
Óvoda melletti terület- Márity utca, Erdész tér, Etheles park, Kerekmező, Erkel Ferenc 
Művelődési Ház és környezete, Dózsa György tér, Fő utcai régi óvoda épülete. 
 
Határidő: azonnal                                                                     Felelős: Főépítész 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
132/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 811/2 hrsz-ú (Fő u. 260.) önkormányzati 

ingatlanból mintegy 150 m2-nyi kertrész térítésmentes használatba adását további egy 
évre 2011. dec. 31-ig Molnár József Fő u. 260. alatti ingatlan tulajdonosa részére, és 
időközben kezdjük meg a tárgyalást az elidegenítés érdekében. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
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meghatározott ingatlan elidegenítése érdekében kezdje meg a tárgyalásokat. 
 

Határidő: 1-2. pontra azonnal                                 Felelős:  Polgármester és PVB Elnöke 

 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
133/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete a HPV oltás felmérés eredményével és az iskolai 
oltóprogrammal kapcsolatban felkéri dr. Kristóf Juditot, hogy az oltással érintett gyermekek és 
szülők körében tartson előadást a HPV vírusról és az oltás szükségességéről. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: Polgármester 

 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 8 mellette, 1 ellen szavazat és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
134/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gulyás Zoltán 2092 Budakeszi, Kuruclesi u. 3. sz. alatti 
lakos kérelmét elutasítja és úgy dönt, nem bízza meg gombavizsgáló szakellenőr feladatok 
elvégzésére, tekintettel arra, hogy az önkormányzat tulajdonában álló piac kialakítása nem felel 
meg a jogszabályi előírásoknak gombavizsgálatok végzése tekintetében. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
135/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján  melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet 
Budakeszi Város Önkormányzata mezőőr munkakör betöltésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott pályázat megjelentetésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra azonnal                         Felelős: 1-2. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
136/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet 
Budakeszi Város Önkormányzata védőnői munkakör betöltésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott pályázat megjelentetésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra azonnal                                  Felelős:: 1-2. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
137/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottsága 

javaslata alapján az alábbi módosítás szerint hagyja jóvá a Budakeszi Szivárvány, 
Tarkabarka-Kunterbunt és Pitypang óvoda nyári szünetben esedékes nyitvatartási rendjét: 
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P  = Pitypang Óvoda 
Sz = Szivárvány Óvoda 
T  = Tarkabarka Óvoda 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 21/2011. (I.25.) számú önkormányzati határozatot 

hatályon kívül helyezi.  
 
Határidő:1-2 pontra: azonnal   Felelős:1-2 pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 6 mellette, 3 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
138/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Fővárosi 

Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz és a melléklet szerinti tartalommal elfogadja 
a társulási megállapodást. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
társulási megállapodás aláírására, valamint a csatlakozáshoz szükséges további 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra azonnal                                  Felelős: 1-2. pontra  polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
139/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város 2011. évre 
vonatkozó Külügyi Tervét melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
140/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megköszöni és tudomásul veszi a Polgármester 
tájékoztatását a 82/2011. (IV. 07.) számú (Budakeszi Rendőrőrs létszámának bővítése) 
önkormányzati határozat végrehajtásáról, egyben kéri az ügyben a folyamatos tájékoztatást.  
 

Határidő: azonnal                                         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
141/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gáll Edina (2092. Budakeszi, Fő út 

187.) kérésére tulajdonosi hozzájárulását a Budakeszi 25/3 hrsz alatt felvett, természetben 
a 2092. Budakeszi, Fő út 187. szám alatt található többlakásos épület meglévő egyik 
lakásának átalakításához és tetőterének beépítéséhez megadja.  

2. Hatályát vesztette.1 
 

Határidő: 1-2. pontra azonnal   Felelős:  1. pontra: polgármester 
2. pontra: Jegyző és ifj. dr. 
Szilágyi István ügyvéd 

 
 

                                           
1 51/2012. (II. 09.) 
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A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
142/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbi feltételekkel hagyja jóvá a Széchenyi 

István Általános Iskola Pedagógiai Programját: 
− A felső tagozaton bevezetésre kerülő irányultságok (matematika-informatika, 

természetismeret, angol) ne sértsék a már meglévő, felmenő rendszerben az első 
osztálytól oktatott irányultságokat, különös tekintettel a művészeti és német 
nemzetiségi irányultságokra. 

− A Pedagógiai Programban átvezetett módosítások ne járjanak a fenntartó részéről 
többletkiadásokkal.  

− A német két tanítási nyelvű irányultságot, valamint az iskolaotthonos ellátással 
kapcsolatos módosítást törölje az intézmény a Pedagógiai Programból.  

− Az irányultságok szabályosan, az intézmény alapító okiratában feltüntetett 
szövegezéssel legyenek megfogalmazva a Pedagógiai Programban. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az iskola igazgatóját, hogy fenti 
módosításokat vezesse át a Pedagógiai Programban és azt a Közoktatási Törvény előírásai 
szerint nyújtsa be a fenntartóhoz jóváhagyásra.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1.pontra: polgármester 
 2. pontra: SZIÁI igazgatója 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
143/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 106/2011. (IV. 22.) számú 

önkormányzati határozatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 409/2010. (XI. 16.) számú 

önkormányzati határozatát az alábbiak szerint: „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 helyébe „A 
pályázaton igényelt összeg: 100.000.000,- Ft, amelyhez a szükséges 18 084 250 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 és   6 074 367 
Ft-ot a 2011. évi költségvetés általános tartalék keret terhére biztosít” szövegrész lép. 

 
Határidő: azonnal     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
144/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Árpád fejedelem térre vonatkozó 
(2306/65 hrsz) használati szerződés megkötését a Németh Vidámpark Szolgáltató Kft.-
vel 2011. május 5 – 22. közötti időszakra 10.000.- Ft/nap díjjal vidámpark üzemeltetésre, 
valamint felkéri az Önkormányzat ügyvédjét a szerződés előkészítésére. 

4.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert az 1. pontban meghatározott 
megfelelő szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
145/zárt/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom–Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 04/15-11/2011 határozatával szemben jogorvoslati eljárást indít. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy az 1. 

pontban megjelölt eljárást a jogorvoslat tárgyában indítsa meg. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal              Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
146/zárt/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Terra Innova Kft kérésére Budapest, II. 
került 10894/1. hrsz.-ú ingatlanon Budakeszi út – Szépjuhászné út tervezett körforgalmi 
csomópont létesítését támogatja, a beruházás támogatására az érintett önkormányzatok 
(Budapest Főváros, II. kerület, XII. került) vezetését felkéri. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
147/2011. (V.10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2.000.000,- Ft előleget biztosít a BSZM Kft részére 

a 2011. évi költségvetésben meghatározott BSZM Kft működési költség keret terhére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft ügyvezetőjét, hogy a 2011. 

május 13-án tartandó Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésre készítsen 
kimutatást a havi állandó felmerülő költségekről, továbbá nyújtson be tételes elszámolást 
a 2011. évben eddig utalt 2.250.000,- Ft-ról. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr.Szilágyi István ügyvédet, hogy 
készítsen elő egy olyan tartalmú szerződést, mely a BSZM Kft és Budakeszi Város 
Önkormányzatának együttműködését szabályozza.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal                                        Felelős:1. pontra: polgármester 
 2.-3. pontra: 2011. május 13-i PVB ülés                  2. pontra: BSZM Kft  
       ügyvezetője 
              3. pontra: polgármester,  

             ifj. dr. Szilágyi István 
             ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
148/2011. (V.10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a belső ellenőrt a „Budakeszi Városközpont 

funkcióbővítő rehabilitációja - Fő utca és Környezete” elnevezésű projekt kapcsán a 
2011. április 30-ig létrejött kötelezettség-vállalások belső vizsgálatára. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a belső ellenőrt a BSZM Kft 2010. évi 
működésére vonatkozó belső vizsgálatára. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a belső ellenőrt a BVV Kft és a GAMESZ 
2010. évi működésére vonatkozó belső ellenőrzésre. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t ügyvezető igazgatóját, hogy 
tegyen javaslatot, hogy az eredeti költségkereten belül az önkormányzati többletforrás 
nélkül hogyan lehet megvalósítani a projektet. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1-3. pontra: Majláth Konrád Konstantin belső ellenőr 
 4. pontra: BVV Kft ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
149/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a HP&HP Bt. között létrejövő 

hatósági szerződést melléklet szerinti tartalommal az alábbi módosításokkal fogadja el.  
a. a Szerződés az alábbi 2.3. ponttal egészüljön ki: 
„2.3. A szerződést megkötő felek kinyilvánítják, hogy a hrsz. 1669 számú belterületi 
pavilon és az árusítás helyszíne a 376,589 pályaszámú MÁV gőzmozdony nyugati 
oldalán lévő, Tanácsnokokkal előzetesen egyeztetett területen legyen.” 
b. a Szerződés az alábbi 7.16. ponttal egészüljön ki:  
„7.16. A HP & HP Bt tudomásul veszi, hogy Budakeszi Város Képviselő-testülete 
a városkép esztétikai igényességének követelményétől nem tekint el, a zöldséges 
pavilon csak akkor működhet, ha ennek a követelménynek megfelel.” 
c. a Szerződés 8.3. pontja az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: 
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„8.3.2. Amennyiben a közterület használat nem felel meg a 7.16. pontban leírtaknak, 
a Képviselő-testület a szerződést felülvizsgálja és felbonthatja.” 

2. 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 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
150/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Széchenyi István Általános Iskolában 

a hetedik elsős osztály indítását német nemzetiségi nyelvoktató irányultsággal és további 
egy tanítói státuszra a 2011. évi költségvetésben 4 havi fedezetet, azaz 1 MFt-ot az 
általános keret terhére biztosít, a 2012-es költségvetési évben pedig további 8 havi 
fedezetet biztosít.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, amennyiben csökken az osztályok létszáma a 
2011/2012. évi tanévben induló második évfolyamon engedélyezi az osztályok számának 
6-ról 5-re történő csökkenését. 

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

 
 
151/2011. (V.10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. május 10-i Széchenyi István Általános Iskola 
Igazgató választáson Flautner István 1 db igen és 7 db nem szavazatot kapott. Mivel a pályázó 
nem kapta meg a minősített többséget, ezért a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói 
pályázat eredménytelen. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
152/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. Törvény 23. §. (5) bekezdése alapján a Széchenyi István Általános Iskola 
igazgatója, Dr. Bardócz-Tódor András vezetői megbízatásának közös megegyezéssel 
megszüntetéséhez 2011. május 10. napjával hozzájárul, amennyiben a Budakeszi Német 
Önkormányzat az egyetértését megadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Bardócz-Tódor András és az 
SzMSz. szerinti igazgató-helyettes között a vezetői feladatok átadás-átvétele 2011. május 
31-ig történjen meg. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vezetői megbízás 
megszűntetésével kapcsolatos intézkedés megtételére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Széchenyi István Általános Iskola 
vezetőségét a kinevezés módosítással kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a 
tantárgyfelosztás módosítására Dr. Bardócz-Tódor András, mint tanár további 
képzettségének megfelelő alkalmazása feltételeinek megvalósítása céljából. 

 
Határidő: 1. és 3-4. pontra: 2011. május 10.      Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 

2. pontra: 2011. május 31.            2. pontra: Dr. Bardócz- 
Tódor András és SZIA Igazgató 

         4. pontra: SZIA vezetősége 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
153/2011. (V.10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Széchenyi István Általános 
Iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 
5. § (16) bekezdése alapján az intézmény SzMSz-ben meghatározott helyettesítés rendjében 
foglaltak szerint kerül ellátásra 1 év időtartamra, azaz 2011. augusztus 1-től 2012. július 31-ig. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
154/2011. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete javasolja, hogy a Széchenyi István Általános Iskola 
vezetésével kapcsolatos feladatokat Czifra Zsuzsanna, a jelenlegi igazgatóhelyettes lássa el, és 
felkéri az intézményt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
155/2011. (V.10.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatói teendőinek ellátására titkos szavazás alapján 9 db igen szavazattal 
2011. augusztus 1-től 2016. július 31-ig terjedő 5 év határozott időre Barcsik Hédit 
megbízza. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően alapbérben és vezetői 
pótlékban határozza meg. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
156/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az Agora Projekt 
Beruházó és Ingatlanhasznosító Kft között, a Budakeszi 495/1. hrsz-ú ingatlan hasznosításával 
kapcsolatos Településrendezési szerződést melléklet szerinti tartalommal nem fogadja el.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
157/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 191/2010. (V. 18.) és 273/2010. (VII. 
27.) számú önkormányzati határozatokat (Agora Projekt Kft által kezdeményezett Ökopiac 
szolgáltatóház projekt) hatályon kívül helyezi.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
158/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Czövek Erna Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását 
tartalmazó 2. számú módosító okiratát 2011. július 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 

 
Határidő: 2011. július 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
159/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi István Általános 
Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 6. számú 
módosító okiratát 2011. július 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 

 
Határidő: 2011. július 1. Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
160/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Nagy Sándor József Gimnázium 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító 
okiratát 2011. július 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 

 
Határidő: 2011. július 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
161/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú 
módosító okiratát 2011. július 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 

 
Határidő: 2011. július 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
162/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az alábbi intézmények: a Pitypang és a 

Szivárvány Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, a Híd Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat, a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár időszaki beszámolóját a 443/2010. (XII. 14.), a 36/2011. (II. 15.) és a 37/2011. 
(II. 15.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot 
és a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, hogy a tervezett bevételei 
elérésének lehetőségét vizsgálja meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki 
beszámolóját nem fogadja el, mivel az intézmény nem hajtotta végre a határozatokban 
előírt csökkentéseket, valamint felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét a 
443/2010. (XII. 14.), illetve a 36/2011. (II. 15.) és a 37/2011. (II. 15.) számú önkormányzati 
határozatokban foglaltak végrehajtására. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2011. júniusi KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és 
  Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetője 

                                           
1 öf.: 222/2011. (VI. 30.) sz. határozattal 
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 3. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
163/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. évi Összesített Közbeszerzési Terv módosítását 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
164/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszivíz Kft. 2010. évi egyszerűsített 

éves mérlegbeszámolóját. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. 2010. évi adózott 

eredményét eredménytartalékba helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
165/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Keszivíz Kft. 
2011. évi üzleti tervét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
166/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Keszivíz Kft. ügyvezetőjének 2010. évi 

teljesítményértékelését – a Felügyelő Bizottság egyetértése mellett – melléklet szerinti 
tartalommal. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt 
teljesítményértékelés aláírására. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul az 1. pontban meghatározott 
teljesítményértékelés figyelembe vételével - 5 havi - 2.500.000.- Ft, azaz kettőmillió 
ötszázezer összegű teljesítménydíj kifizetéséhez. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
167/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja– a Felügyelő Bizottság egyetértése mellett 
– melléklet szerinti tartalommal a Keszivíz Kft. ügyvezetője számára meghatározott 2011. 
évi teljesítménykövetelményt. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal            Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
168/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. Alapítója elfogadja Király 

Uzor (an: Szlaboczky Éva, Lakik: 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám alatti lakos) és 
Budakeszi Város Önkormányzata között 2009. augusztus 05-én a Keszivíz Kft. ügyvezető 
igazgatói feladatok ellátására kötött munkaszerződés melléklet szerinti módosítását 2011. 
június 1. napjától. 

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 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
169/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BSzM Nonprofit Kft. 2010. évi 
egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 197/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 
170/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a BSzM 
Nonprofit Kft. 2011. július 31-ig terjedő időszakról szóló üzleti tervét. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
171/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja 

Budakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft között kötendő közszolgáltatási 
szerződést. 

2. 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 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül é 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
172/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BVV Kft 2010. évi egyszerűsített 
mérlegbeszámolóját. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
173/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 170/2011. (V. 26.) számú (BSZM 

Nonprofit Kft 2011. évi üzleti terve) önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 182. (BSZM Nonprofit Kft 2011. 

évi üzleti terve) napirendi pontot a legközelebbi képviselő-testületi ülésen újratárgyalja.  
 

 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 173/2011. (V. 26.) sz. határozat 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
174/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi intézmények 
közalkalmazottjainak 2011. május 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakra, 6000 Ft/fő/hó 
melegétkezési utalvány kifizetését biztosítja az általános tartalék keret terhére.  

 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
175/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 399/2010. (XI. 16.) számú (feladatok kiszervezése 

a BVV Kft-be) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
a) a 3. pontban szereplő „beruházások, fejlesztések éves tervére javaslattétel” szövegrész 

helyébe „beruházások, fejlesztések éves tervére javaslattétel a Polgármesteri 
Hivatallal együttműködve” szövegrész lép; 

b) a 3. pontban szereplő „önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos tervezések 
előkészítése” szövegrész helyébe „önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos 
tervezések előkészítése a Főépítésszel együttműködve” szövegrész lép; 

c) a 3. pontban szereplő „vagyongazdálkodási, lakásgazdálkodási koncepció 
kidolgozása, vagyongazdálkodási stratégia kimunkálásában közreműködés, aktuális 
költségvetési rendelettervezet előkészítésében közreműködés” szövegrész helyébe 
„vagyongazdálkodási, lakásgazdálkodási koncepció és vagyongazdálkodási stratégia 
kimunkálásában közreműködés, aktuális költségvetési rendelettervezet 
előkészítésében közreműködés” szövegrész lép; 

d) a 3. pontban szereplő „önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti szerződéseinek 
előkészítése” szövegrész hatályát veszíti; 

e) a 3. pontban szereplő „éves ingatlan- és helyiségstatisztika összeállítása, továbbítása, 
kivéve az ingatlanvagyon-kataszter” szövegrész hatályát veszíti; 

f) a 3. pontban szereplő „beruházásokkal kapcsolatos statisztikák összeállítása” 
szövegrész hatályát veszíti; 

g) a 3. pontban szereplő „ingatlanhasználati szerződések előkészítése” szövegrész 
hatályát veszíti; 

h) a 3. pontban szereplő „önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításával 
kapcsolatos pályázati eljárások, árverések bonyolítása, szerződéskötések 
előkészítése” szövegrész helyébe „önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
hasznosításával kapcsolatos pályázati eljárások, árverések és szerződéskötések 
előkészítése a Főépítésszel együttműködve” szövegrész lép; 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 192/2011. (VI. 08.) számú határozat 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 67 - 

i) a 3. pontban szereplő „a temető üzemeltetése” szövegrész hatályát veszíti; 
j) a 3. pontban szereplő „úthibák folytán keletkező gépkocsi-károk kezelése” szövegrész 

hatályát veszíti. 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 1. pontban foglaltakkal 

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére, tekintettel a Polgármesteri Hivatal általi 
feladat-ellátás feltételeinek megteremtése érdekében. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1. pontra: polgármester 
           2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
176/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény alapján bérpótló juttatásban részesülők hosszú és rövid 
időtartamú foglalkoztatásának megkezdéséhez szükséges Budapest Főváros 
Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötendő Hatósági Szerződést a mellékelt 
tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzatot terhelő önrészt, mely 274.443 
Ft, a költségvetésben rendelkezésre álló közfoglalkoztatási keretének terhére biztosítja.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős:1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
177/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt a melléklet szerinti pályázati 
felhívások, és a pályázati kiírások megjelentetésével, valamint a pályázati eljárások 
lebonyolításával a következő ingatlanok tekintetében: 
 

1. Erdő utca 70., hrsz.: 959., Gamesz telke;  
2. Márity utca, hrsz.: 2415., Sportpálya telke; 
3. Erdész tér, hrsz.: 2420.; 
4. Etheles Park, hrsz.: 2306/11.; 
5. Kerekmező - Márity utca, Árpád fejedelem tér, hrsz.: 2306/65. 
6. Fő utca 102. – 108., hrsz.: 1385.-1388., Erkel Ferenc Művelődési ház, és környezete; 
7. Dózsa György tér, hrsz.: 495/1.; 
8. Fő utca 229., hrsz.: 57/1., régi óvoda épülete; 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja egészüljön ki „és annak pontos értelmezéséről” szövegrésszel. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a fenti módosítással 
együtt az alábbi határozatot hozta: 
 
178/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város 
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére nem 
biztosítja az építményadó nyilvántartás aktualizálása érdekében a Budakörnyéki 
Földhivataltól átveendő ingatlan-nyilvántartási adatokért fizetendő 1.640.000,- Forint 
igazgatási szolgáltatási díj fedezetet. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakosság minél szélesebb körű 
tájékoztatása érdekében kerüljön a helyi újságokban és az önkormányzat honlapján 
közzétételre a hatályos építményadó rendeletről és annak pontos értelmezéséről az 
adózóknak készített tájékoztató. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy azon adózók esetében, akik 2011. 
november 30-ig terjedő időszakban1 önként eleget tesznek korábban elmulasztott 
bevallási, illetve változás bejelentési kötelezettségüknek, vagy korábban benyújtott a 
jelenlegi természetbeni állapottal nem egyező tartalmú, építményadó bevallásukat 
önként korrigálják, eltekint az Art. 170. § (1) bek. alapján kiszabható adóbírság, illetve 
az Art. 172. § (1) bek. alapján kiszabható mulasztási bírság alkalmazásától. 
 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal   Felelős: 1. pontra: polgármester 
         2-3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
179/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HM felajánlása alapján a 

Budakeszi 2396/3 hrsz-ú, 842 m2 nagyságú állami tulajdonú, a HM kezelésében levő út 
(Honvéd utca) ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től. Az önkormányzat vállalja a tulajdonba adással 
felmerülő valamennyi költséget, az ingatlanok környezeti állapotának felmérését, 
szükség esetén kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában lemond az állammal 
szemben támasztott bármely követeléséről. Az ingatlant az 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 
8.§. (1) alapján helyi közút fenntartása önkormányzati feladat ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket az ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében.  

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

                                           
1 módosította a 409/2011. (IX. 29.) számú önk. hat. 1. pontja 
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A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
180/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HM felajánlása alapján a Budakeszi 
külterület 076 hrsz-ú, 6065 m2 nagyságú állami tulajdonú, a HM kezelésében levő út 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-től. Az ingatlant az 1990. évi LXV. Tv. (Ötv.) 8.§. (1) alapján helyi közút fenntartása 
önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni. Az önkormányzat 
vállalja a tulajdonba adással felmerülő valamennyi költséget, az ingatlanok környezeti 
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az ingatlanok vonatkozásában 
lemond az állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy tegye meg a 
szükséges lépéseket az ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
181/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 2396/5  hrsz-ú ingatlan 

(Pitypang óvoda) telekhatár-rendezéséhez Koczó Gyula földmérő által készített, és a 
Budakörnyéki Földhivatal által 5-2950/2010 számon 2010. nov. 11-én előzetesen 
záradékolt változási vázrajzhoz a tulajdonosi hozzájárulását megadja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a telekhatár-rendezési 
eljárás lefolytatására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
182/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fenyő utca (499/2 hrsz) útépítése kapcsán az Ady 

Endre u. 34. sz. 500 hrsz-ú ingatlan telekhatárának rendezésére a Geochip Kft által készített 
5-1960/2009 számon záradékolt mellékelt változási vázrajzot jóváhagyja. A telekhatár 
rendezéshez szükséges 499/7 hrsz-ú 137 m2 nagyságú ingatlant (kivett beépítetlen terület) 
értékkülönbözet nélkül tulajdonba adja az 500 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának cserébe a 
már korábban az út céljára birtokba vett 68 m2 területért az 1979 óta fennálló természetbeni 
állapotnak és tényleges birtoklásnak megfelelően. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a telekhatár-rendezési 
eljárás elindítására és a telekhatár-rendezési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
183/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város 
Önkormányzat 2010. évi átfogó értékeléséről szóló beszámolót a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 
 
Határidő: azonnal       Felelős:jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
184/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a HÍD Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat Budakeszi, Budajenő és Tök településeken 2010. évben végzett 
feladatellátásról készített beszámolóját. 

 

Határidő: azonnal      Felelős polgármester 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
2011. december 31-ig kerüljön megbízásra az LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével 
az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület, továbbá, hogy az Infrastrtuktúra Fejlesztése 
Tanácsnok kerüljön felkérésre, hogy a 2011. szeptemberi ülésre készítsen előterjesztést a 
Repülőtér üzemeltetésével kapcsolatosan az addig történtekről, különös tekintettel a pénzügyi 
bizonylatok áttekintésének eredményére és a Repülőtér hasznosításával kapcsolatosan az 
esetleges bevételek lehetőségének tisztázására, melyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság előzetesen tárgyaljon meg. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, a fenti 
módosításokkal az alábbi határozatot hozta:  
 
185/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével 

az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet bízza meg 2011. december 31-ig. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési 

szerződés módosításának aláírására. Az üzemeltetési idő meghosszabbításának feltétele, 
az Aeroklub Farkashegy, illetve MÁV Repülőklub által 2011. május 12-én aláírt 
„NYILATKOZAT”-ban felemlített „SZÁNDÉKNYILATKOZAT” aláírása és Budakeszi 
Város Polgármesterének 2011. június 15-ig való bemutatása. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Infrastuktúra Fejlesztési Tanácsnokot, 
hogy a 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a Repülőtér 
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üzemeltetésével kapcsolatosan az addig történtekről, különös tekintettel a pénzügyi 
bizonylatok áttekintésének eredményére és a Repülőtér hasznosításával kapcsolatosan az 
esetleges bevételek lehetőségének tisztázására, melyet a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság előzetesen tárgyaljon meg. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                    Felelős:1-2. pontra: polgármester 
                  3. pontra: 2011. szeptemberi KT ülés                   3. pontra: Infrastuktúra 
                    Fejlesztési 
         Tanácsnok és 
         PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a b) 
pontban a felelős a BSZM Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója legyen a jegyző asszony 
közreműködésével és a c) pontban a felelős a Jegyző legyen; illetve a b) pont határideje a 
következő rendes testületi ülés, a c) pont határideje azonnal legyen. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
186/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 90/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 

a) 3. pontban szereplő „31.581.200 Ft” szövegrész helyébe „31.581.200 Ft (10.212-
2/2011.) + 41.040 Ft (10.122-4/2009.) = 31.622.240 Ft (Harmincegymillió-
hatszázhuszonkétezer-kétszáznegyven Forint)” szövegrész lép. 

b) Az önkormányzati határozatot az alábbi 10. ponttal egészíti ki: 
„10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a BSZM Kft ügyvezető 
igazgatóját, hogy a behajtás módjára készítsenek előterjesztést. Határidő: a következő 
rendes KT ülés, Felelős: BSzM Nonprofit Kft ügyvezetője, Jegyző” 

c) Az önkormányzati határozatot az alábbi 11. ponttal egészíti ki: 
„11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Osztályát, hogy nyisson a behajtások kezelésére 
egy külön számlát. Határidő: azonnal, Felelős: Jegyző” 
 

Határidő: azonnal                                                                        Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
187/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő- testülete az intézmények 24 órás őrzés védelmi rendszerének 

kialakítása előtt, az önkormányzati vagyonvédelem és az intézmények őrzés- védelme 
alapelveit az alábbiak szerint határozza meg:  

− Az önkormányzati intézmények az ügyfelek és a munkavállalók vagyonának védelméért, 
az egyes intézmények vezetői felelősek.  
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− A KKK Bizottság a Polgármesteri Hivatallal közösen kidolgozza az önkormányzati szintű 
vagyonvédelmi eljárásokat és ellenőrzi azok végrehajtását. 

− Az önkormányzati intézmények vagyonának védelme az intézményekben foglalkoztatott 
összes munkavállaló kötelessége. 

− A vagyonvédelem, az őrzés- védelem eszközrendszerének kialakításakor mérlegelni kell a 
bekerülési költséget és a várható, kármegelőzésből fakadó megtakarítást. Ezzel 
összefüggésben vagyonvédelmi szempontból fel kell mérni az önkormányzat intézményeit. 
A felmérés eredménye alapján meg kell határozni a védelmi igényt. 

− A vagyonvédelmi igény meghatározása során figyelembe kell venni a védendő létesítmény, 
intézmény sajátosságait, lehetőségeit, be- és kijárati helyeket, a létesítmény, iroda 
támadható pontjait, a szomszéd épületekkel kapcsolatos védelmi összefüggéseket. A 
telepítés és a kivitelezés terveit bizalmasan kell kezelni. 

− Az önkormányzat intézményeit kézi működtetésű, vagy automatikus vagyonvédelmi 
rendszerrel kell ellátni. A vagyonvédelmi rendszerek gyűjtő címszó alatt kell érteni a 
behatolást, támadást jelző különféle riasztó, továbbá a különféle pénz- és értékvédelmi 
mechanikus (pl. páncélszekrény, értéktároló), illetve az egyéb elektronikus és mechanikus 
személy és terület védelmi (pl. videokamerás megfigyelő) rendszereket. 

− A vagyonvédelmi rendszerekkel azonosan kell eljárni a rendszerek egyes részei telepítési, 
átadás- átvételi eljárása során is.  

− A vagyonvédelmi rendszerek telepítésekor figyelembe kell venni a MABISZ – Magyar 
Biztosítók Szövetsége) értékhatárhoz rendelt - ajánlásait. 

− A vagyonvédelmi igény meghatározásakor alapvető elv, hogy a telepítendő elektronikai 
behatolásvédelmi rendszerek riasztásjelzése, illetve a térfigyelő/képrögzítő rendszerek 
állandó ügyeleti szolgálatot ellátó, riasztás esetén megfelelő intézkedés megtételére 
jogosított szervezethez legyen bekötve.  

− Annál az intézménynél, ahol vagyonvédelmi szempontból indokolt elektronikai 
behatolásvédelmi rendszerek és térfigyelő/képrögzítő rendszerek alkalmazásán túl élőerős 
személyi őrzést is alkalmazni kell.  

− Az önkormányzat vagyonára biztosítást kell kötni. A páncélszekrényben tárolt készpénz 
teljes mennyiségére biztosítást kell kötni. 

− A vagyon elleni, illetve a vagyont károsító cselekményekről statisztikai kimutatást kell 
vezetni és meghatározott rendszerességgel mutatószámokat tartalmazó elemzést kell 
készíteni.  

− Az önkormányzati intézmények 24 órás őrzés védelmi projektjében csak olyan 
vagyonvédelmi szakszolgáltató vállalkozás vehet részt, akinek működése megfelel az 
alábbi jogszabályi előírásoknak: 
• 2005. évi CXXXIII. törvény, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól.  
• 22/2006. (IV.25.) BM rendelet, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 
végrehajtásáról.  

• 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet, a vállalkozás keretében végzett személy- és 
vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló 1998. évi IV. törvény 
végrehajtásáról (csak a 9. és 29. § hatályos!). 

• 15/2008. (VII. 28.) IRM rendelet, az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe 
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról (biztonsági őr, 
biztonságszervező, biztonságtechnikai tervező, biztonságtechnikai szerelő, 
magánnyomozó).  
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2. Budakeszi Város Képviselő- testülete 2011. júliusi ülésén tájékoztatást kér a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökétől a 24 órás őrzés védelem témakörében 
az 1. pontban meghatározott alapelvek figyelembe vételével. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal    Felelős:1. pontra: polgármester 
       2. pontra: 2011. júliusi KT ülés    2. pontra: KKKB. elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, kerüljön 
felkérésre a Polgármesteri Hivatal, hogy a tűzcsapok ellenőrzése érdekében a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a fenti módosítással 
az alábbi határozatot hozta:  
 
 
188/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő- testülete a Közbiztonsági, Környezetvédelmi- és Közellátási 

Bizottság tűz- és munkavédelem tárgyú tájékoztatóját tudomásul veszi.  
2. Budakeszi Város Képviselő- testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tűzcsapok 

ellenőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1. pontra: polgármester 
          2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
189/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Budakeszi Darányi településrészen a 6628 hrsz-ú utcában a tulajdonosok közössége által 
megépített ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat közművagyon átadás- átvételi szerződés 
tervezetét az alábbi módosítással: 
− a IV.1. pontban szereplő „érdekeltségük arányában „szövegrész helyébe 

„hozzájárulásuk arányában” szövegrész lépjen. 
 
 
2. 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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül, azzal a 
módosítással, hogy a szerződés a IV.1. pontban szereplő „érdekeltségük arányában „ 
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szövegrész helyébe „hozzájárulásuk arányában” szövegrész lépjen, az alábbi határozatot 
hozta:  
 
190/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 
Budakeszi Darányi településrészen a 6628 hrsz-ú utcában a tulajdonosok közössége 
által megépített ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat közművagyon átadás- átvételi 
szerződés tervezetét az alábbi módosítással: 

− a IV.1. pontban szereplő „érdekeltségük arányában „ szövegrész helyébe 
„hozzájárulásuk arányában” szövegrész lépjen. 

2. 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 7 fő képviselő 6 mellette, 1 ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
191/zárt/2011. (V. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom –Esztergom Megyei 
Kormányhivatal 04/15-11/2011 határozatában megítélt kártérítés és annak egyéb terheinek 
rendezésére 11.008.971,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére, a 
145/zárt/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat egyidejű fenntartása mellett. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
192/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 174/2011. (V. 26.) 
számú önkormányzati határozatát. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi intézményeiben 
foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként 2011. május 1-től 
szeptember 30-ig terjedő időszakra 6000 Ft/álláshely/hó melegétkezési utalványt 
nyújt, a fedezethez szükséges 12,3 MFt-ot az általános tartalékkeret terhére biztosítja.  

 
 
Határidő: 1-2 pontra: azonnal                                  Felelős 1-2 pontra: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
193/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2008. évben 
jóváhagyott SzMSz-ének módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
„Az SZMSZ 7.3. pontja  
Az intézményvezető kizárólagos vezetői jogkörei: 
Az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe tartozó, általánosan nem helyettesíthető 
feladatok: 

• a nevelési-oktatási intézménybe újonnan jelentkező közalkalmazottak felvétele 
• a közalkalmazotti munkaviszony megszüntetése 
• helyettesi megbízás adása 
• fegyelmi eljárás 

 
Az intézményvezető helyettesítése 
a) Az általános helyettes 
Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén az alsós 
igazgatóhelyettes helyettesíti a kizárólagos hatáskörébe nem tartozó ügyekben, mint az iskola 
általános helyettese. 
Az intézményvezető tartós távolléte esetén az általános helyettes jogosult a kizárólagos 
jogkörként fenntartott hatáskörök gyakorlására is. 
b) Második számú igazgatóhelyettes 
Az általános igazgatóhelyettest hivatalos távolléte, szabadsága és betegsége alatt a felsős 
igazgatóhelyettes helyettesítheti. 
c) Harmadik számú helyettes 
Az általános igazgatóhelyettest és a második számú igazgatóhelyettest együttes hivatalos 
távollétük, szabadságuk és betegségük alatt a napközis igazgatóhelyettes helyettesítheti. 
 
A vezetőhelyettesek jogköre és felelőssége 
A vezető helyettesek munkájukat munkaköri kötelezettségük alapján, valamint az 
intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A vezető helyettesek feladat- és hatásköre 
kiterjed egész munkakörükre. A vezető helyettesek felelőssége kiterjed a munkaköri 
kötelezettségükben található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartoznak 
az intézményvezetőnek.  
A vezető helyettesek beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és 
pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő 
megoldandó problémák jelzésére.” 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
194/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola megbízott igazgatója 
által előterjesztett – dr. Bardócz- Tódor Andrásra és Fülöp Ottíliára vonatkozó - 
többletköltséggel nem járó, többletóra keret biztosításhoz hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 

 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
195/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Czövek 
Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosításával egységes szerkezetbe foglalt 
házirendjét. 

 

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
196/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja  a Római 

Katolikus Egyházközség és Budakeszi Város Önkormányzata közötti - a HÍD Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat (Erdő u. 83.) épületének átépítése miatt az idősek 
elhelyezésére vonatkozó - bérleti szerződést. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. 
évi költségvetésében Egyéb üzemeltetés keretbe tervezett 300.000,- Ft –on felül további 
150.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat Erdő u. 83. sz. alatti épületének átépítése alatt a Római 
Katolikus Egyházközség Szent László Közösségi Házának bérlésére. 

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

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
197/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 168/2011. (V. 26.) számú (a Keszivíz 
Kft. ügyvezetőjével kötött munkaszerződés módosítása – béremelés) önkormányzati 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
198/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzata és az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft.-vel kötendő megbízási 
szerződést. 

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

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az 1. pontban megjelölt szerződésben szereplő KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0038 sz. 
pályázatával kapcsolatban keletkezett dokumentumokat bocsássa a polgármester 
rendelkezésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
      3. pontra: 2011. június 17.     3. pontra: BSzM Nonprofit Kft 
              ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
199/zárt/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 

és Corpus Kőfaragó és Temetkezési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) között 2004. 
év október 19. napján létrejött, 10 év határozott időre szóló kegyeleti közszolgáltatási 
szerződést 3 hónapos felmondási idő mellett – azaz szeptember 08-ai hatállyal – 
felmondja a szerződés 8.) pont 8.3.) alpontja alapján. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Kft. folyamatosan nem tartja 
be a temető üzemeltetésére vonatkozó jogszabályokat, valamint a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: Szerződés) meghatározott 
kötelezettségeit többször megszegte, ezért a felmondás indokait az alábbiakban határozza 
meg: 
A) Szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése: 
a) A Szerződés 4. pont 10. alpontja szerint „Vállalkozó beszerzi és felszereli a 

lélekharangot (2-3. sz. mellékletek szerinti határidőig és költséggel)” A Szerződés 
mellékletekből megállapítható, hogy a lélekharang beszerzésének határideje 2006. 
október 19-e volt, mely eredménytelenül telt el. A lélekharang beszerzésére 2011. 
évben került sor, melyet a Kft. ügyvezetője 2011. május 31-én érkezett levelében az 
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Önkormányzat részére jelzett, azonban annak felszerelése továbbra sem készült el 
(jelen határozat 1. sz. melléklete). 

b) A Szerződés 4. pont 11. alpontja szerint „Vállalkozó a Megbízó által kijelölt 
felelőssel (bizottsággal vagy személlyel) egyeztetett módon megtervezi további 
urnafal, urnatömb kialakítását, és Megbízónak jóváhagyásra benyújtja (2-3. sz. 
mellékletek szerinti határidőig és költséggel)”. Megállapítható, hogy a 2009. évben 
urnafalak megépítése előtt egyeztetésre nem került sor, melyet a jegyzővel készített 
feljegyzés is tartalmaz (Jelen határozat 2. sz. melléklete). Megállapítható továbbá az 
is, hogy amennyiben egyeztetésre kerül sor az urnafalak megépítésére nem a 
jelenlegi helyükön került volna sor, melyet a Képviselő-testület határozatban kívánt 
áthelyezni (jelen határozat 3. sz. melléklete). 

c) A Szerződés 4. pont 11. alpontja szerint „Vállalkozó elvégzi a ravatalozó épületében 
kulturált illemhely felújítását, tisztítását. Vállalkozó a későbbiekben naprakészen 
végzi ezeket, különös tekintettel a kiemelt eseményekre, mint például a halottak 
napja (a felújítást a 2-3. sz. mellékletek szerinti határidőig és költséggel kell 
elvégezni).” Helyszíni bejárás alkalmával megállapításra került, hogy az illemhely 
kulturált felújítását a Kft. nem végezte el, csupán szaniter-csere történt meg (jelen 
határozat 4. sz. melléklete). 

d) A Szerződés 4. pont 15. alpontja szerint „Vállalkozó elvégzi a ravatalozó, 
bonchelységek és egyéb helységek festését, az ÁNTSZ rendelete szerint.” 2011. 
június 2-án tartott ÁNTSZ ellenőrzés megállapította, hogy a helységek festése nem 
felel meg az előírásoknak. Az ÁNTSZ megállapításait jegyzőkönyvbe foglalta. 
(Jelen határozat 13. sz. melléklete). 

e) A Szerződés 4. pont 17. alpontja szerint „Vállalkozó elvégzi a fűnyírást/évente 
legalább 4-szer/, a fák karbantartását, száraz ágak eltávolítását /szükség szerint/. 
Elvégzi a temető területén található gyalogutak, és sírok közötti terület, és a temető 
területén kívüli, a kerítéssel határos 2 m-es sáv gondozását, szükség szerinti 
kaszálását.” Megállapítható, hogy a Kft. a kerítéssel határos 2 m-es sáv gondozását 
nem végzi el a Márity L. u. felőli oldalán a temetőnek. Megállapítható továbbá, hogy 
a temető területének gondozását, ápolását sem teljesíti a Kft. (jelen határozat 5. sz. 
melléklete). 

f) A Szerződés 4. pont 18. alpontja szerint „Vállalkozó elvégzi a kerítés és kapuk 
festését /5 évente/, és folyamatos karbantartását.” A kerítés festésére 2005. évben 
került sor. A 2009. évben végzett felmérés megállapította, hogy annak következő 
alkalma 2010. év. (Jelen határozat 6. sz. melléklete). Megállapítható, hogy sem 
2010. évben, sem a jelen év folyamán nem került sor a kerítés festésére. (Jelen 
határozat 7. sz. melléklete). 

g) A Szerződés 4. pont 25. alpontja szerint „Vállalkozó elvégzi a hulladéktárolók 
dróthálós oldalának zárttá tételét (2-3. sz. mellékletek szerinti határidőig és 
költséggel)” A Szerződés mellékletekből megállapítható, hogy a hulladéktárolók 
dróthálós oldalának zárttá tételét határideje 2006. október 19-e volt, mely 
eredménytelenül telt el. A néhány hulladéktárolók dróthálós oldalának zárttá tételére 
2010. évben került sor (jelen határozat 8. sz. melléklete). 

h) A Szerződés 4. pont 33. alpontja szerint „Vállalkozó évente tájékoztatja Megbízót a 
rendelet alapján őt illető bevételek alakulásáról és a szerződésben foglaltak 
teljesítéséről.” 2011. évben a polgármesteri felszólításra készítette el a Kft. 2010. 
évre vonatkozó beszámolóját, amely csak részleges és nem állapítható meg 
bevételeinek és kiadásainak alakulása teljes mértékben (jelen határozat 9. sz. 
melléklete). 
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i) A Szerződés 5. pontja szerint „5.1) Vállalkozó a temető (egyéb ingatlan) 
használatáért, nettó 8.000.000,- Ff, azaz Nyolcmillió forint/év+ a mindenkori 
törvény szerinti ÁFA/év bérleti díjat fizet számla ellenében a Megbízó részére, 
Megbízó OTP Bank Rt-nél vezetett 11742348-15390022 számú bankszámlájára. 
Számlázás a 70.20 SZJ szám alapján. 5.2) A fizetés módja: negyedévenként egyenlő 
részletekben, előre, a negyedév első hónapjának 10. napjáig. A mindenkori 
temetőkről és temetkezésekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott 
díjakat Vállalkozó beszedi, és a beszedett díjak összege a Vállalkozót illetik. ....” 
Megállapítható, hogy a Kft. rendszeresen késedelmesen teljesíti a fizetési 
kötelezettségét és jelenleg 657 270.- Ft tartozása áll fenn (jelen határozat 10. sz. 
melléklete). 

B) Jogszabályokban foglalt kötelezettségek megszegése: 
a) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról 

szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 55. § (3) 
bekezdésének b) pontja szerint „Ha a temető üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási 
szerződés alapján történik, az üzemeltető köteles az üzemeltetéssel összefüggő 
bevételeiről és kiadásairól az önkormányzatot évente tájékoztatni.” 2011. évben a 
polgármesteri felszólításra készítette el a Kft. 2010. évre vonatkozó beszámolóját, 
amely csak részleges és nem állapítható meg bevételeinek és kiadásainak alakulása 
teljes mértékben (jelen határozat 9. sz. melléklete). 

b) A temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) 
önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése határozza meg a temető nyitvatartási 
rendjét. Megállapítható, hogy a temető nyitva tartási idején kívül a temető zárása 
nem megoldott a Kft. által, melyet a 2011. május 18-ai, 29-ei, 30-ai, 31-ei esti 
órákban történt polgárőri ellenőrzések is megállapítottak (jelen határozat 11. sz. 
melléklete). 

C) ÁNTSZ ellenőrzés során megállapításra került, hogy a temetőben tapasztalható 
körülmények közegészségügyi követelményeknek nem felelnek meg. Az 
ellenőrzésről jegyzőkönyv készült (jelen határozat 12. sz. melléklete). 

D) Kegyeletsértő állapotok a Budakeszi köztemetőben: 
a) szemét és gaz a temetőben és környezetében (jelen határozat 13. sz. melléklete); 
b) emberi csont maradványok nejlon zsákba ömlesztve és urnában hamvak 

ravatalozó padlásterében (jelen határozat 14. sz. melléklete); 
c) a hűtőhelyiségek, ravatalozó koszos (jelen határozat 15. sz. melléklete); 
d) a hűtőhelységben a dolgozók ruhái és étkezésre használt edényei, evőeszközei 

vannak (jelen határozat 16. sz. melléklete); 
e) reklámtáblán hirdetés van elhelyezve a temető kerítésén (jelen határozat 17. sz. 

melléklete); 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés felmondásáról 

szóló értesítés aláírására. 
 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal    Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
200/zárt/2011. (VI. 08.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a temető üzemeltetésével 
kapcsolatos üzleti modell elkészítésére, mely egyben a temető üzemeltetésével 
kapcsolatos pályázati kiírás alapját képezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a 
temető üzemeltetésével kapcsolatos pályázati kiírás mellékletét képező 
szerződéstervezetet készítse el. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2011. június 15. Felelős: 1. pontra: BVV Kft ügyvezetője,  
         2. pontra: dr. Szilágyi István   
        ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette és 2 ellene szavazattal Pénzes Kálmánt választotta 
mezőőrnek. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 2 mellette, 4 ellene és 5 tartózkodással nem választotta meg 
Németh Lászlót mezőőrnek. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 4 mellette, 2 ellene és 5 tartózkodással nem választotta meg Hurta 
József Istvánt mezőőrnek. 
A képviselő-testület minősített többségű szavazata alapján a megválasztott mezőőr Pénzes 
Kálmán. 
A képviselő-testület a fenti szavazások alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
201/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a mezőőri munkakörbe 2011. október 1. napjától 

határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel Pénzes Kálmán 2092 Budakeszi, Villám u. 19. 
szám alatti lakost nevezi ki.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz 
szükséges intézkedések megtételére.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
202/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri Hivatal Védőnői 

Szolgálatánál területi védőnői munkakörbe 2011. augusztus 01. napjától határozatlan 
időre, 4 hónapos próbaidővel kinevezi Faludy Rita (szül. Budapest, 1962. augusztus 05.) 
1225 Budapest, Csút u. 10/a szám alatti lakost. Illetményét a közalkalmazotti 
besorolásnak megfelelően határozza meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2011. augusztus 01. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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203/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazás eredményeképpen 11 mellette egyhangú 
szavazattal az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének Odri Ágnes képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
204/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazás eredményeképpen 11 mellette egyhangú 
szavazattal az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság tagjának Czifra Zsuzsanna képviselőt 
választja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
feljelentést ismeretlen tettes ellen teszi meg és az alábbi határozatot hozta (a jelenlévő Bánhidi 
László képviselő készülékét kikapcsolta, nem szavazott): 
 
205/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a belső ellenőr által készített 

jelentést a GAMESZ 2010. december és 2011. január havi gazdálkodásának pénzügyi-
szabályszerűségi ellenőrzéséről. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
javaslata alapján feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a 
- Btk. 320.§ (1) bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő hanyag kezelés 

vétsége; 
- Btk. 317.§ (1) bekezdésébe ütköző, de az (5) bekezdés b., pontja szerint minősülő 

és büntetendő bűnszövetségben, üzletszerűen, nagyobb értékre elkövetett 
sikkasztás bűntette miatt. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette, 1 ellene és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a határozat 
1. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete a Domai.hu Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. kötbér kiváltási kérelmét 7.000.000.- Ft, azaz hétmillió forint összegben 
abban az esetben tudja elfogadni, amennyiben a Kft. a jelenleg fennálló 19.840.000,- Ft 
tartozást és törvényes kamatait, valamint a kötbér kiváltására vonatkozó 7.000.000,- Ft-ot  30 
napon belül ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd ügyvédi letéti számláján letétbe helyezik. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 5 mellette, 2 ellene és 4 tartózkodással nem fogadta el, hogy 
amennyiben a Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft nem helyezi el ifj. dr. Szilágyi 
István ügyvéd ügyvédi letéti számláján a kívánt összeget, akkor Tóth Gábor és Tömösi Attila 
folytassa a tárgyalást a Kft-vel. 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el: 
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206/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kötbér 

kiváltási kérelmét 7.000.000.- Ft, azaz hétmillió forint összegben abban az esetben tudja 
elfogadni, amennyiben a Kft. a jelenleg fennálló 19.840.000,- Ft tartozást és törvényes 
kamatait, valamint a kötbér kiváltására vonatkozó 7.000.000,- Ft-ot  30 napon belül ifj. dr. 
Szilágyi István ügyvéd ügyvédi letéti számláján letétbe helyezik. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete – amennyiben ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd letéti 
számlára megérkezik az 1. pontban meghatározott összeg - felkéri ifj. dr. Szilágyi István 
ügyvédet, hogy Budakeszi Város Önkormányzata, valamint Domain.hu Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. között 2007. december 3-án és 2008. február 19-én létrejött ingatlan 
adásvételi szerződések 1. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítésére és a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 2011. július 30. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 

207/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet szerinti környezeti vizsgálatot 
nem dolgoztatja ki a Budakeszi, Barackos városrész, Márity László utca – Konth Miklós utca 
– Miller János utca – Arany János utca által határolt területre vonatkozó településrendezési 
eszközök módosításához. Döntése meghozatalakor figyelembe vette az illetékes hatóságok 
véleményét, valamint azt, hogy a tervezett módosításnak jelentős környezeti hatása nem 
várható. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
208/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy a polgármester 
az államigazgatási eljárás II. körére bocsátja a mellékelt „Budakeszi, Barackos városrész, 
Márity László utca – Konth Miklós utca – Miller János utca – Arany János utca által határolt 
területre vonatkozó Település Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás” az Étv. 
9. § (3) bekezdés szerinti véleményezésre készített dokumentációját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

                                           
1 326/zárt/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
209/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 123/2011. (IV. 28.) számú 
(Polgármesteri Hivatal átszervezése) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:  

a) az 1. pontban szereplő „Gazdálkodási Osztály (8 fő)” szövegrész hatályát veszít; 
b)  az 1. pontban szereplő „Pénzügyi Osztály (10 fő)  

Adócsoport” szövegrész helyébe  
„Pénzügyi Osztály (18 fő) 

Adócsoport 
Gazdálkodási Csoport” szövegrész lép. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
210/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Reventa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt–t bízza 

meg 2011. július 1-i hatállyal a Budakeszi intézmények tűz- és munkavédelmi 
szolgáltatás ellátására és az ehhez szükséges 1.086.000,- Ft + ÁFA fedezetet a 
Polgármesteri Hivatal, a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József 
Gimnázium, illetve az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézmények költségvetése, 
valamint az általános tartalékkeret terhére biztosítja.  

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
211/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete csatlakozik a 2012. évi Bursa Hungarica felsőoktatási 
ösztöndíjpályázathoz és a 2012. évi költségvetés terhére 1.600.000,- Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 

                                           
1 öf.: 123/2011. (IV. 28.) sz. határozattal 
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212/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a rehabilitációs járulék kiváltása érdekében 

hozzájárul a Polgármesteri Hivatalban a létszámot figyelembe véve 4 fő megváltozott 
munkaképességű személy 2011. július 01. - 2011. december 31-ig történő 
foglalkoztatásához.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 4 fő megváltozott munkaképességű személy 2011. 
július 01. - 2011. december 31-ig 8 órában történő foglalkoztatása esetén a rehabilitációs 
hozzájárulás és a minimálbér különbözetét 448.440,- Ft-ot, a költségvetésben biztosított 
közfoglalkoztatási keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal létszámának 4 
fővel történő bővítését, azzal, hogy az álláshelyek kizárólag megváltozott 
munkaképességű személlyel tölthetők be. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
213/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város  Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi, 
Széchenyi u. 193. szám alatti szociális lakás bérleti szerződését Ozsváth Albert Sándorné 
Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti lakossal  2011. július 1. - 2011. december 31-ig 
meghosszabbítja. 
 
Határidő: szerződéskötésre 30 nap Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
„2011. június 30-ig” szövegrész helyébe „2012. június 30-ig” szövegrész lép és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
214/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 2092 Budakeszi, 
Petőfi u. 47. sz. alatti szolgálati lakás bérleti szerződését Goreczki Gábor Budakeszi, Petőfi 
u.47. sz. alatti lakos pedagógussal 2011. július 1.- 2012. június 30-ig  meghosszabbítja . 
 
Határidő: szerződéskötésre 30 nap Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
215/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Budakeszi, Fő u. 164. 
szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződését Mácsár Melinda 2092 Budakeszi, Fő u. 164. 
szám alatti lakos pedagógussal 2011. július 1. - 2012. június 30-ig meghosszabbítja.  
 
Határidő: szerződéskötésre 30 nap Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat az alábbi ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a 2. pont kiegészül azzal, hogy amennyiben az a Magyarországi Metodista Egyház 
Márta Mária Otthon részére kerül kifizetésre. 
A fenti módosítás alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
216/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 217/2005. (X. 18.) sz. önkormányzati határozatot 

hatályon kívül helyezi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete Tóth R. Margit részére a Budakeszi, Fő u. 133. sz. 

alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás bérleti szerződésének közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséhez - a többször módosított 1993. évi LXXVIII. 
törvény (Ltv.) alapján fizetendő egyszeri ún. lelépési díjként - 2.602.722,- Ft összeget a 
költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja, amennyiben az a 
Magyarországi Metodista Egyház Márta Mária Otthon részére kerül kifizetésre. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a megállapodás elkészítésére, és 
felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.   

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: polgármester és  
  ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
217/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Czövek Erna Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását 
tartalmazó 3. számú módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
218/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi István Általános 
Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 7. számú 
módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
219/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Nagy Sándor József Gimnázium 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító 
okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
220/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító okiratát 2011. 
augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
221/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 6. számú 
módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. augusztus 1. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
222/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:1 
 

                                           
1 öf. 162/2011. (V. 26.) sz. határozat 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 87 - 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki 
beszámolóját a 443/2010. XII. 14.), illetve a 36/2011. (II. 15.) és a 37/2011. (II. 15.) számú 
önkormányzati határozatokban foglaltak végrehajtásáról. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
223/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Közművelődési Szakmai 
Kollégiuma: „Liszt Ferenc és Kortársa Erkel Ferenc” Pest megyei általános iskolások 
vetélkedője 2008/5744 számú pályázat önrészére 150.000,- Ft fedezetet biztosít az általános 
tartalék keret terhére az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
224/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balassa Intézet „Liszt Ferenc Emlékév 
Budakeszin” NÉT/28-2/2011 számú pályázat önrészére 240.000,- Ft fedezetet biztosít az 
általános tartalék keret terhére az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
225/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Közművelődési Szakmai 
Kollégiuma „Honismereti kör, és a fotószakkör tábora megrendezése” 2032/5015 számú 
pályázat önrészére 90.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ részére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
226/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Népművészeti Szakmai 
Kollégiuma „KESZI Táncház programok megvalósítására az Üsztürű Együttessel” 1908/1703 
számú pályázat önrészére 45.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ részére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 1., 2. és 3. pontját. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 3 mellette, 2 ellene és 4 tartózkodással nem fogadta el a határozati 
javaslat 4. a. pontját, vagyis azt, hogy 2,5 MFt-ot csoportosít át a Budakeszi Hírmondó 
megjelentésére.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 5 mellette, 3 ellene és 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati 
javaslat 4. b.) pontját, vagyis azt, hogy 3 MFt-ot csoportosít át a Budakeszi Hírmondó 
megjelentésére.  
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 3 mellette, 2 ellene és 5 tartózkodással a megismételt szavazáson 
nem fogadta el a határozati javaslat 4. a.) pontját, vagyis azt, hogy 2,5 MFt-ot csoportosít át 
a Budakeszi Hírmondó megjelentésére.  
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 6 mellette, 3 ellene és 1 tartózkodással a megismételt szavazáson 
elfogadta a határozati javaslat 4. b.) pontját, vagyis azt, hogy 3 MFt-ot csoportosít át a 
Budakeszi Hírmondó megjelentésére.  
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
227/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Erkel Ferenc Művelődési Központ 

beszámolóját a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat 2011. évi I. félévi bevételeinek és 
kiadásainak alakulásáról. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, mint 
lapkiadót, vizsgálja meg a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat kiadásai 
csökkentésének lehetőségét. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot mint 
lapkiadót, készítsen a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat nyomtatott és web alapú 
megjelenésére költségkimutatást. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Hírmondó közéleti 
folyóirat 2011. év III. negyedévében augusztusban, szeptemberben, októberben és 
november kerüljön kiadásra és ehhez 3 MFt csoportosít át az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ költségvetése Hírmondó-keret emelésére az általános tartalékkert terhére. 

 
Határidő: 1. és 4. pontra: azonnal Felelős: 1. és 4. pontra: polgármester 
 2. és 3. pontra: 2011. júliusi PVB ülés 2. és 3. pontra: EFMK vezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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228/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat 
megjelenési formáját 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) 
Kivitel: irkafűzve 
Példányszám: 6500 db1 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
229/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében 
a Közlekedési Felügyelőség által kijelölt három helyszínre  

I.  Pátyi út – Budaörsi út csomópontjában 
II.  Dózsa György térre vezető úton a CBA és a Rendőrség között 
III. Márity L. utcán a Spar és Sporttelep között 

a gyalogos átkelők engedélyezési terveinek elkészítésére 950.000,- Ft fedezetet biztosít az 
általános tartalékkeret terhére. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
230/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP 5.2.1/B-2f-2009-0014 jelű, „Budakeszi 
Városközpont Funkcióbővítő Rehabilitáció” projekt keretében felmerült közmű-csatlakozási és 
–fejlesztési költségeket, 6 766 048,- Ft összegben, az általános tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
231/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 

                                           
1 354/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal lakossági 
felhívást jelentet meg a Budakeszi, Fő utca fejlesztése, a járdák állapotának javítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
232/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft-t, hogy vizsgálja meg a Fő térben kialakítandó 3 db kamera kiállás kiépítésének a költségeit. 
 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
233/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda a jelenleg foglalkoztatott 

dolgozói létszámon túlmenően további 5 álláshelyre (4 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka) 
vonatkozó létszámbővítési kérelmét jóváhagyja. 

2. Budakeszi Város Képviselő- testülete a 2011. évi költségvetés általános tartalék terhére 
biztosítja a Pitypang Óvodában a jelenlegi létszámon túl további 5 álláshely 2.130.000,- 
Ft-os bérköltségét 2011. szeptembertől- novemberig.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
234/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és Darvai 

Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én létrejött szerződés 
alapján, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a kölcsönös megállapodást. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt kölcsönös megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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235/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról szóló 

77/2009. (III. 3.) számú önkormányzati határozatot, valamint a Közbeszerzési Szabályzat 
módosításáról szóló 463/2010. (XII. 14.), 384/2010. (X. 18.), 351/2010. (IX. 14.), 
294/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
236/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2011. augusztus 19. 

és 21. napjain tartandó Családi Napok rendezvénysorozat előkészületeiről szóló 
tájékoztatót. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő téri park munkálatai miatt a 
2011. augusztus 21-én megrendezésre kerülő XVII. Családi Nap helyszíne a városi 
sportpálya legyen. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. augusztus 19. és 21. 
napjain tartandó Családi Napok rendezvénysorozatra 2.000.000,- Ft fedezetet biztosít 
az általános tartalékkeret keret terhére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
237/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elkülönített számlát hoz létre a Nagyszénászugi 

Településrész a fejlesztési, karbantartási feladatok ellátása céljából. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban 

megjelölt elkülönített számla nyitásához szükséges intézkedések megtételére. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban 

megjelölt elkülönített számlára 300.000.- Ft átvezetésére, melynek fedezete az általános 
tartalékkeret.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2-3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
238/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Nagyszénászugi 

Településrészi Önkormányzat működéséhez a nyilvánosság biztosítására honlapot 
üzemeltet.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, 
hogy az általa üzemeltetett honlap szolgáltatójától nagyszenaszug.budakeszi.hu 
aldomain nevet rendelje meg. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: EFMK vezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
239/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete „A közbiztonság kérdése az ifjúság körében a nyári 
szünidővel összefüggésben” előterjesztett beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
240/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2011. március 17-i és 2011. május 19-i üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 
241/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a Budakeszi 

Köztemető fenntartására és üzemeltetésére és melléklet szerinti tartalommal közzéteszi a 
pályázati felhívást. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban 
meghatározott pályázati felhívást tegye közzé a hirdetőtáblán, a honlapon, az Iránytű 
újságban, a Budántúl újságban és 2 országos napilapban és az ehhez szükséges fedezetet 
az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
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  2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
242/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 124/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati 

határozat 4. pontját nem fogadja el, mivel a Széchenyi István Általános Iskolában jelenleg 
2 fő iskolatitkár dolgozik. A képviselő-testület döntése szükséges, hogy a továbbiakban 
létszám leépítésre kerüljön-e sor, vagy valamilyen más megoldás lehetséges a helyzet 
megoldására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
243/2011. (VII. 06) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 235/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat 
(Közbeszerzési Szabályzat) 11.9 pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 
„11.9 Az eljárást megindító hirdetmény jogszerűségét a közösségi értékhatárokat elérő értékű 
közbeszerzések esetén a hivatalos közbeszerzési tanácsadó és az Előkészítő és Bíráló Bizottság 
elnöke ellenjegyzésével igazolja. Ellenjegyzés nélkül a közbeszerzési eljárás nem indítható 
meg.  
 
Az előkészítő és Bíráló Bizottság tagjai:  
1. Bánhidi László, Budakeszi Város Önkormányzatának Településfejlesztési Tanácsnoka,  
2. Ohr Alajos Budakeszi Város Önkormányzatának Városüzemeltetési és Közlekedési 

Tanácsnoka,  
3. Szabó Ákos Péter, Budakeszi Város Önkormányzatának Infrastruktúra Fejlesztési 

Tanácsnoka,  
4. Tóth Gábor, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke,  
5. ifj. Dr. Szilágyi István, Budakeszi Város Önkormányzatának ügyvédje.  
 
Az Előkészítő és Bíráló Bizottság elnökét a bizottság tagjai maguk közül választják meg.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
244/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi 
Tanácsadó Kft-vel kötendő megbízási szerződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
- a megbízási szerződés III. fejezet 6. pontja a következő: A Megbízott 5.750.000,- Ft bruttó 
megbízási díjra jogosult jelen szerződés megkötésétől számított 3 napon belül kiállított 
alakilag és tartalmilag kifogástalan, egy részletű vagy több részletű számla ellenében, amit 
azonban kizárólag jelen megbízás teljesítése körében eddig felmerült, vagy ezután felmerő 
közvetlen kiadásai fedezésére fordíthat, mely tételek részletezett listáját a számla 
mellékleteként köteles csatolni. Ennek körében: a munkaszervezet munkabérére és Felügyelő 
Bizottsági tiszteletdíjakra; adóhátralékának kiegyenlítésére; tételes, jelen szerződés 
teljesítéséhez közvetlenül köthető dologi kiadásainak fedezésére. 
- a megbízási szerződés III. fejezet 7. pont 3. bekezdése a következő: A dologi jellegű 
ráfordítások esetén azok igazolása akként történik, hogy a Megbízott az általa ezen jogcímen 
befogadott és kifizetni szándékozott számlákat - azok kifizetése előtt - bemutatja a Megbízó 
részére, a polgármesternek vagy helyettesének. Kifizetése csak a polgármester vagy helyettese 
egyetértő szignója után történhet meg.  
A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
245/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata és a 

BSZM Nonprofit Kft között kötendő megbízási szerződést melléklet szerinti tartalommal.  
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt 

szerződés aláírására az alábbi módosításokkal: 
− a megbízási szerződés III. fejezet 6. pontja a következő: A Megbízott 5.750.000,- 

Ft bruttó megbízási díjra jogosult jelen szerződés megkötésétől számított 3 napon 
belül kiállított alakilag és tartalmilag kifogástalan, egy részletű vagy több részletű 
számla ellenében, amit azonban kizárólag jelen megbízás teljesítése körében eddig 
felmerült, vagy ezután felmerő közvetlen kiadásai fedezésére fordíthat, mely tételek 
részletezett listáját a számla mellékleteként köteles csatolni. Ennek körében: a 
munkaszervezet munkabérére és Felügyelő Bizottsági tiszteletdíjakra; 
adóhátralékának kiegyenlítésére; tételes, jelen szerződés teljesítéséhez közvetlenül 
köthető dologi kiadásainak fedezésére fordíthat. 

− a megbízási szerződés III. fejezet 7. pont 3. bekezdése a következő: A dologi jellegű 
ráfordítások esetén azok igazolása akként történik, hogy a Megbízott az általa ezen 
jogcímen befogadott és kifizetni szándékozott számlákat - azok kifizetése előtt - 
bemutatja a Megbízó részére, a polgármesternek vagy helyettesének. Kifizetése 
csak a polgármester vagy helyettese egyetértő szignója után történhet meg.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
− a határozati javaslat 2. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy a Fő téren 3 db térfigyelő kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre a BVV 
Kft ügyvezető igazgatója, a kivitelező és a műszaki ellenőr jelenlétében. Felkéri a BVV 
Kft-t, hogy az árajánlatot nyújtsa be a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak. 

− Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, kit terhel a 
felelősség azért, hogy a pályázat előkészítése során a csapadékvíz-csatorna felújítása 
miért nem került betervezve a projektbe. A képviselő-testület kéri annak megvizsgálását 
is, hogy a tartalék keret az előkészítés során miért merült ki. 

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
246/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alpine Hungária 

Építő Kft.-vel kötendő, KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi városközpont  
funkcióbővítő rehabilitációja „Fő utca és környezete” elnevezésű projekt 
parkrekonstrukció kivitelezési munkáinak kiegészítő építési munkáira 
– csapadékvíz csatorna felújítására – vonatkozó vállalkozási szerződés aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő téren 3 db térfigyelő kamera 
kiállás helye kerüljön kiépítésre a BVV Kft ügyvezető igazgatója, a kivitelező és a 
műszaki ellenőr jelenlétében. Felkéri a BVV Kft-t, hogy az árajánlatot nyújtsa be a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságnak. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, kit terhel a 
felelősség azért, hogy a pályázat előkészítése során a csapadékvíz-csatorna felújítása 
miért nem került betervezve a projektbe. A képviselő-testület kéri annak megvizsgálását 
is, hogy a tartalék keret az előkészítés során miért merült ki. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
247/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-2009-4-6-1./B-09 „A Budakeszi 
Pitypang Óvoda kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadása és ellátása 
érdekében” elnevezésű projekt bővítési és felújítási munkái kivitelezésének kiegészítő építési 
munkáira vonatkozóan, egyszerű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást indít. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
248/a/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft, hogy a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 
Budakeszi városközpont  funkcióbővítő rehabilitációja „Fő utca és környezete” elnevezésű 
projekt Budakeszi Városháza rekonstrukciója és bővítése, valamint a Nagysándor József 
Emlékház rekonstrukciója kiegészítő építési munkáira vonatkozó költség elszámolhatóságát a 
projekt keretében vizsgálja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
248/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 
Budakeszi városközpont funkcióbővítő rehabilitációja „Fő utca és környezete” elnevezésű 
projekt Budakeszi Városháza rekonstrukciója és bővítése, valamint a Nagysándor József 
Emlékház rekonstrukciójának kiegészítő építési munkáira vonatkozóan, egyszerű, hirdetmény 
nélküli közbeszerzési eljárást indít. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
megállapodás 1.4. pontja törlésre kerüljön és  az alábbi határozatot hozta: 
 
249/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal  

- az alábbi módosítással - elfogadja a Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi 
Labdarúgó Akadémia és az Erkel Ferenc Művelődési Központ között kötendő 
megállapodást a városi sportpálya használatáról a XVII. Családi Nap Fesztivál 
rendezvénytartási engedélyének benyújtásához: megállapodás 1.4. pont törlésre kerüljön. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
250/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  Budakeszi Sport Klub, 

Budakeszi belterület 2415. hrsz. alatt lévő városi sportpályát 2011-2012. évi MLSZ 
bajnoksági mérkőzésekre való felkészülésre használhassa, az ingatlanhasználatra 
vonatkozó szerződés szerint, melynek a feltételei a következők:   
− az önkormányzat 1 évadra biztosítja a használatot;  
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− anyagi hozzájárulás ellenében a használat idejére a pálya fenntartásához, 
karbantartásához, a használattal arányban.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a 
háromoldalú megállapodás előkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a 
Budakeszi Labdarúgó Akadémiával fennálló szerződést vizsgálja meg jogi szempontból 
is. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester, ifj.dr. Szilágyi István ügyvéd 
  3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
251/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a KÉ-12272/2011. számú közbeszerzési eljárás keretében 
a Beruházási hitelfelvételre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert – a nevezett eljárás nyertesével – az Erste Bank Hungária ZRt-vel (1138 
Budapest, Népfürdő u. 24-26.) a beruházási hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
252/zárt/2011. (VII. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. évben a „Budakeszi Díszpolgára” címet Hidas 
Mátyás részére adományozza. 
 
Határidő: 2011. augusztus 19. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az önkormányzat részéről a Budakeszi Gyerekköztársaság Egyesülettel a „Családok Völgye” 
projekttel kapcsolatosan a kapcsolattartó Odri Ágnes, az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottság elnöke és az alábbi határozatot hozta: 
 
253/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budakeszi Gyerekköztársaság Egyesület 

„Családok Völgye” koncepciójának beemelésével Budakeszi városfejlesztési 
stratégiájába. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat részéről a 
Budakeszi Gyerekköztársaság Egyesülettel a „Családok Völgye” projekttel 
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kapcsolatosan a kapcsolattartó Odri Ágnes, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 
elnöke. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: folyamatos 2. pontra: Odri Ágnes OKJB elnök 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
254/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának 8. sz. módosítását melléklet szerinti tartalommal. 
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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
255/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Pitypang Óvoda egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító okiratát 2011. 
szeptember 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. szeptember 1.     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
256/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város 

Önkormányzata közérdekű kötelezettség vállalást szervezzen a XVII. Családi Nap 
Fesztivál lebonyolítására. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 1. pont „A” változatát. 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 2. pontját és az alábbi határozatot hozta: 
 
257/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Ecsegi Izabella (2092. Budakeszi, 

Fő út 187.) fennmaradási engedély kiadásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását a 
Budakeszi 93 hrsz alatt felvett, természetben a 2092. Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám 
alatt található négylakásos épület meglévő egyik lakásának konyha, étkező és tetőtér 
fennmaradásához megadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a melléklet szerinti 
hozzájárulási nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
258/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a gyepmesteri 

teendők ellátására és melléklet szerinti tartalommal közzéteszi a pályázati felhívást. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban 

meghatározott pályázati felhívást tegye közzé a hirdetőtáblán, a honlapon, a Budakeszi 
Hírmondó, a Budakeszi Iránytű, a Budántúl és a Helyi Téma újságban és 1 országos 
napilapban és az ehhez szükséges fedezetet a Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére 
biztosítja 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
259/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Megállapodásának 
módosítását. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
260/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi Budaörs Város Jegyzője, mint 
engedélyező hatóság által 2011. május 17-én – a Budakeszi Bölcsőde működési engedélyben 
foglaltaknak megfelelő működés ügyében - tartott ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben 
foglaltakat. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
261/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Környezetvédelmi Program 

elkészítéséhez szükséges fedezet hiánya miatt felkéri a Polgármesteri Hivatalt a program 
elkészítésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete javasolja megvizsgálni a Környezetvédelmi 
Program Polgármesteri Hivatal által történő elkészítése jutalmazásának lehetőségét. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
− a határozat 1. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete 

szerződést kíván kötni iskolabusz üzemeltetésére a 2010-2011-es iskolai évre 
vonatkozóan a korábbi szolgáltatóval [TONIX 2000 Bt.-vel (Képv.: Merkl Antal)] az 
alábbi változtatások átvezetésével: - a szerződés 2011. szeptember 1. és 2011. december 
31. közötti időszakra legyen megkötve a szolgáltatási díj arányosításával; - a szerződéses 
útvonal kerüljön csökkentésre a Barackos városrészbe irányuló szakasszal a 
szolgáltatási díj arányos csökkentése mellett. 

− a határozat 6. pontban szereplő „fedezésére” szövegrész helyébe „fedezetére”szövegrész 
kerüljön. 

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
262/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete szerződést kíván kötni iskolabusz üzemeltetésére a 

2010-2011-es iskolai évre vonatkoztóan a korábbi szolgáltatóval [TONIX 2000 Bt.-vel 
(Képv.: Merkl Antal)] az alábbi változtatások átvezetésével: 

• a szerződés 2011. szeptember 1. és 2011. december 31. közötti időszakra legyen 
megkötve a szolgáltatási díj arányosításával 

• a szerződéses útvonal kerüljön csökkentésre a Barackos városrészbe irányuló 
szakasszal a szolgáltatási díj arányos csökkentése mellett. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, gondoskodjon róla, 
hogy a szolgáltatásról, illetve az abban történt változásokról az érintettek értesüljenek. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottságot, készíttessen hiteles felmérést arra vonatkozólag, hogy az iskolabuszt a 
különböző járatszakaszokon ténylegesen hányan veszik igénybe. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az iskolabusz, 
valamint a helyi autóbuszjáratok üzemeltetéséhez esetlegesen igénybe vehető külső 
forrásokat (normatívák, pályázatok) kutassa fel és adjon róla tájékoztatást. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy az iskolabusz, illetve a helyi buszjárat (Nagyszénás-busz) üzemeltetési 
költségeinek fedezetére jelöljön meg keretösszeget a határozat 5. pontjának eredménye 
ismeretében a 2012. évi költségvetés terhére. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokkal, valamint az önkormányzat ügyvédjével 
közösen készítsenek elő pályázatot az iskolabusz, valamint a Nagyszénás-busz 2012. 
januárjától történő üzemeltetésére, amennyiben erre a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság pénzügyi keretet biztosít. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2011. augusztus 15. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3.. 5. pontra: 2011. szeptember 1. 3., 5. pontra: jegyző 
 4. pontra: 2011. szeptember 15. 4. pontra: OKJB elnöke 
 6. pontra: 2011. szeptember 30. 6. pontra: PVB elnöke 
 7. pontra: 2011. október 15. 7. pontra: jegyző, VK Tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
263/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozását a jogszabályi 
környezet tisztázódását és a Regionális Terv elkészültét követően rendeli meg.  
 
Határidő: folyamatos Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
264/a/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja 1. számú melléklet szerinti tartalommal a 

belső ellenőr által készített jelentést és a 2. számú melléklet szerinti tartalommal az 
intézkedési tervet a Széchenyi István Általános Iskola működésének törvényességi, 
szabályszerűségi ellenőrzéséről. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja 3. számú melléklet szerinti tartalommal a 
belső ellenőr által készített jelentést és 4. számú melléklet szerinti tartalommal az 
intézkedési tervet a Széchenyi István Általános Iskola 2011. évi költségvetési 
bérelőirányzatai jogcímeinek megalapozottsága szabályszerűségi ellenőrzéséről. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola 
megbízott igazgatóját, hogy az intézkedési tervben foglaltakat maradéktalanul hajtsa 
végre. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: SZIÁI mb. igazgatója 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
264/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete racionalizálás miatt 2011. szeptember 1-jei hatállyal 

a Széchenyi István Általános Iskola nem szakalkalmazotti létszámát 2 fővel csökkenti, és 
a 2 fő nem szakalkalmazott által ellátott feladatot a fennmaradó létszámkeret terhére 
láttatja el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 
létszámcsökkentésével kapcsolatos személyi jellegű költségek fedezetét a Széchenyi 
István Általános Iskola személyi juttatás keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltak 
figyelembevételével a költésvetési rendelet módosításának Képviselő-testület elé 
terjesztésére. 

 
Határidő: 1. pontra: 2011. szeptember 1. 
 2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2011. szeptemberi KT ülés 
Felelős: 1. pontra: SZIÁI mb. igazgatója 
 2-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
265/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1 fő informatikus álláshely bővítését 
engedélyezi a Polgármesteri Hivatalban, köztisztviselői törvényben meghatározott besorolás 
szerinti bérrel. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozat a következő 3. ponttal egészüljön ki: Budakeszii Város Képviselő-testület felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy számolja ki a szerződésszegés következményeként mennyivel 
lépte túl a megállapított díjat és ennek megfizetésére írásban szólítsa fel Kiss Gábor 
vállalkozót és az alábbi határozatot hozta: 
 
266/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss Gábor (székhely: 2071 Páty, Árpád 

u. 25. vállalkozói ig. sz.: ES-202124) vállalkozót kötelezi a 2011. április 11. napján kelt 
szerződés szerinti 16 m2-es állapot visszaállítására. 

2. Budakeszi Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy szólítsa fel Kiss Gábort a 
terület 2011. április 11. napján kelt szerződés szerinti állapotának visszaállításra. 

3. Budakeszii Város Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy számolja ki a 
szerződésszegés következményeként a vállalkozó mennyivel lépte túl a megállapított 
díjat és ennek megfizetésére írásban szólítsa fel Kiss Gábor vállalkozót.. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
267/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 

Társulás Szociális központjának átalakítására, felújítására és bővítésére vonatkozó 
engedélyezési tervének felhasználási jogát megvásárolja a HV Projekt Kft.-től (1203 
Budapest, Bíró Mihály utca 7/b) a 2011. évi, a Híd Szociális Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Szociális központ beruházási keretének a terhére 300.000,- Ft + ÁFA összegért.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés 
előkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
268/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 141/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati 

határozat végrehajtása céljából felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa a Fő 
utca 187. és 189. szám, 25/1, /2, /3, /4,/5 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosait a telekalakítással 
és társasházi alapítással összefüggő költségekről és azok ingatlantulajdonosokra eső 
arányáról.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy szerezze be 
az ingatlantulajdonosok nyilatkozatát, melyben hozzájárulnak a telkek egyesítéséhez és a 
társasház alapításhoz, valamint vállalják a telekalakítással és társasház alapítással 
összefüggő költségek rájuk eső részének a megfizetését. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdoni rész alapján az 
Önkormányzatra eső telekalakítással és társasházi alapítással összefüggő költségeket 
2011. évi költségvetés általános tartalék keretéből biztosítja. 

 

                                           
1 51/2012. (II. 09.) hat. hatályon kívül helyezte 
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Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
269/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat:3 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kerekmező- Kenderföld- Villám 

utcák csapadékvíz elvezető rendszerének a megépítése csak szilárd felületű útburkolat 
kiépítése esetén javasolt. Az Önkormányzat csak a csapadékvíz elvezető rendszer 
önrészét tudja vállalni, nem tudja felvállalni az utcák szilárd burkolattal történő 
ellátásának kiépítési költségét. 

2. Budakeszi Város Önkormányzata partnerséget vállal az érintett utcák: Villám utca, 
Kerekmező utca, Kenderföld utca lakóival azért, hogy a közös érdeket szolgáló fejlesztés 
a területen megvalósulhasson. Együttműködik a létrejövő útépítési társulással abban, 
hogy a költségek a lakosságnak reális terhet jelentsenek.1 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kerekmező-Kenderföld-Villám utcák csapadékvíz 
vízjogi engedélyezési eljárásához kapcsolódó korszerűségi nyilatkozatának a 
meghosszabbítására, ismételt közműegyeztetésekre és az ezekhez szükséges eljárási 
díjakra a 2011. évben a költségvetés általános tartalék keretéből 980.000 Ft fedezetet 
biztosít.2  

 
Határidő: 1-2. pontra: 2011. augusztus 31. Felelős: 1-2. pontra: alpolgármester 
 3. pontra: 2011. szeptember 30. 3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
270/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testület a 419/2010. (XI. 30.) számú (Fedezet biztosítása a 
súlykorlátozási rendelet bevezetéséhez) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint 
módosítja: 
a) a határozat 1. pontjában szereplő „800 EFt pénzösszeget” szövegrész helyébe „1.000.000 

Ft pénzösszeget” szövegrész lép; 
b)  a határozat 2. pontjában az „Útfenntartási céltartalék keret megnevezéssel” szövegrész 

hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
                                           
3 Hatályon kívül helyezte a 398/2011. (IX. 13.) sz. önk. határozat 
1 323/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat 
2 331/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat 
1 öf.: 419/2010. (XI. 30.) számú határozattal 
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271/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ 2011. évi aktualizált városi rendezvény programját. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011. évi 

városi rendezvény programjának lefolytatásához az eddig biztosított kereten felül további 
531.000,- Ft-ot biztosít a költségvetés általános tartalékkerete terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatóját arra, hogy a 2012. évre nézve addig ne vállaljon fel kötelezettséget, amíg 
2012. évi költségvetés összeállításra nem kerül.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
272/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert az alábbi tételek 
általános tartalék keretbe történő átcsoportosításának a költségvetési rendeletben történő 
átvezetésére: 
1. BVV támogatás szerződés szerint 12.000.000.- Ft 
2. BVV szerződés módosítás 10.000.000.- Ft 
3. GAMESZ felmentett dolgozók maradvány 3.285.409.- Ft 
4. Takarítók átszervezés miatti bérkerete 3.432.800.- Ft 
5. Makkosmária belterületbe vonás 2011.évi tervezett bevétel 10.000.000.- Ft 
 38.718.209.- Ft 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
273/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a BVV Kft közötti támogatási 

szerződés módosítását melléklet szerinti tartalommal, éves 102.170.800,- Ft bruttó 
értékben elfogadja és szerződés módosításához szükséges 11.717.800,- Ft fedezetet az 
általános tartalék keret terhére biztosítja. 

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

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

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 312/2011. (VIII. 04.) sz. határozat 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozat 2. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, 
hogy a tervezői felelősség-biztosítás érvényesítése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és az alábbi határozatot hozta: 
 
274/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-2009-4-6-1/B-09 számú a „Pitypang 

Óvoda kapacitásbővítése a növekvő gyerekszám települési befogadására és ellátása 
érdekében” elnevezésű projekt bővítési és felújítási munkái kivitelezésének kiegészítő 
munkálataira az általános tartalékkeret terhére 3.500.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezői felelősség-
biztosítás érvényesítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozat 2. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, 
hogy a tervezői felelősség-biztosítás érvényesítése érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket és az alábbi határozatot hozta: 
 
275/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő Testülete a KMOP-5.2.1B-2f-2009-0014 számú a 

„Budakeszi Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja – Fő utca és környezete” 
elnevezésű projekt bővítési és felújítási munkái kivitelezésének kiegészítő munkálataira 
az általános tartalékkeret terhére 15.500.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezői felelősség-
biztosítás érvényesítése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
276/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fővárosi Bíróság 1.Gf.76.054/2010/7. másodfokú 
ítélete alapján az Aditus Zrt-nek megfizet 648.000,- Ft megbízási díjat, valamint annak kamatát 
325.396,- Ft-ot és másodfokú perköltségként 12.000,- Ft-ot, azaz összesen 985.396,- Ft-ot, 
amelynek fedezetét az általános tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
277/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felterjesztési joggal él az Országgyűléshez, hogy vizsgálja 
meg génmódosított részt és/vagy összetevőt tartalmazó takarmánnyal, továbbá 0,9 + GMO 
tartalomnál nagyobb részt tartalmazó emberi táplálkozásra szolgáló élelmiszerek forgalomba 
hozatala megtiltásának lehetőségét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
278/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságot, 
hogy Nagyszénászug közterületi neveit, illetve a házszámozás rendszerét vizsgálja felül és erről 
tájékoztassa a képviselő-testület a 2011. szeptemberi rendes ülésen. 
 
Határidő: azonnal Felelős: OKJB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
279/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagyszénászug földgáz-hálózat kiépítése 
kérdésében tárgyalást kezdeményez a TIGÁZ ZRt-vel és erről írásban tájékoztatja a 
Nagyszénászugi Civil Érdekvédelmi Egyesületet. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellen szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
280/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottságot, hogy a zajvédelmi rendelet soron következő felülvizsgálatánál vizsgálja meg - a 
Nagyszénászugi Civil Érdekvédelemi Egyesület kérésének megfelelően - Nagyszénászug 
fokozottan védett területté nyilvánításának lehetőségét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
281/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési szándékát az állami 
tulajdonban lévő Budakeszi 0113/1 hrsz-ú ingatlan közös hasznosításában, és felkéri a 
polgármestert, a Településfejlesztési Tanácsnokot, a Városüzemeltetési és Közlekedési 
Tanácsnokot és az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot, hogy kezdeményezzen tárgyalást az 
ingatlan kezelőjével, a Pilisi Parkerdő Zrt-vel. 
 
Határidő: 2011. augusztus 15. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő mellette és ellen szavazat nélkül és 8 tartózkodással a javaslatot 
nem fogadta el és az alábbi határozatot hozta: 
 
282/a/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelenleg nem kezdeményezi a Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. § (3) bekezdése alapján a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezetnél a Budakeszi, 0163. hrsz.-ú ingatlan, illetve „b” jelű erdő 
földrészletének, továbbá „c” jelű szántó községi mintatér földrészletének Budakeszi Város 
Önkormányzata részére történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
282/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
21. § (3) bekezdése alapján közérdekű célból kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnél a Budakeszi 0161 hrsz-ú ingatlannak terület- és településrendezés céljából 
Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével 
adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: 2011. augusztus 15. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
283/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 
21. § (3) bekezdése alapján közérdekű célból kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnél- a Budakeszi 0177/11 hrsz-ú ingatlan 'b' jelű szántó földrészletének terület- és 
településrendezés, illetve közlekedési infrastruktúra fejlesztése, továbbá 'c' jelű erdő 
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földrészletének természetvédelem céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános 
pályáztatás, vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: 2011. augusztus 15. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
284/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1810 hrsz-ú Erkel Ferenc utcából a tényleges 

birtoklásnak megfelelően a telekhatár-rendezéshez az 1979/2 hrsz-ú ingatlannál (Erkel u. 
59.) 105 m2 terület ingyenes átadásához szükséges hozzájárulását megadja az ingatlan 
tulajdonosok részére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vagyonrendeletben az 1810 hrsz-
ú út területét ennek megfelelően csökkenti és a 105 m2 területet a forgalomképes 
kategóriába sorolja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vagyonrendelet módosítását követően az átadásról a szerződést aláírja. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: következő KT ülés 
 3. pontra: vagyonrendelet módosítását követően 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
285/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1810 hrsz-ú Erkel Ferenc utcából 

a tényleges birtoklásnak megfelelően a telekhatár-rendezéshez a 2007/1-7 hrsz.-ú 
ingatlanoknál az 1985-ben közút céljára kártalanítás nélkül lejegyzett területekből 163 
m2 terület visszaadásához szükséges hozzájárulást az ingatlan tulajdonosok részére a 
466/2010. (XII. 14.) számú önkormányzati határozat alapján, mint későbbi tulajdon 
szerzőknek térítés ellenében adja meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vagyonrendeletében az 1810 hrsz-
út területét ennek megfelelően csökkenti és a 163 m2 területet a forgalomképes 
kategóriába sorolja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vagyonrendelet módosítását követően az átadásról a szerződést írja alá. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: következő KT ülés 
 3. pontra: vagyonrendelet módosítását követően 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte az 536/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat 
1 Hatályon kívül helyezte az 536/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat 
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Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
286/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2026/1 és 2026/2 hrsz-ú ingatlanok 

megosztásához, valamint az 1810 hrsz-ú földrészlettel (Erkel utca) történő 
telekalakításhoz a mellékelt Budakörnyéki Földhivatal által 5-489 számon 2011. február 
25-én záradékolt változási vázrajz alapján tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakörnyéki 
Bíróság vonatkozó jogerős ítéletének megfelelően. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt változási vázrajz aláírására. 

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy a Budakeszi, Fő út 43-45. szám alatti üzletház 2/A. számú irodahelyiségének 
bérleti díjára 2011. május 1-től a birtokba adásig, de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig terjedő 
időszakra biztosítson havi 66.000.-Ft-ot, azaz összesen legfeljebb 264.000.-Ft-ot az általános 
tartalék keret terhére, valamint az alábbi 3. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-
testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi Istvánt, az önkormányzat ügyvédjét, hogy az igényérvényesítés 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az alábbi határozatot hozta: 
 
287/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Bíróság 

2.Pf.29.379/2010/6. másodfokú ítéletének megfelelően a Walter Kft elmaradt bérleti 
díjainak, valamint első és másodfokú perköltség kifizetésére 4.036.539,- Ft fedezetet 
biztosít az általános tartalék keret terhére.1 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi, Fő út 43-45. szám alatti 
üzletház 2/A. számú irodahelyiségének bérleti díjára 2011. május 1-től a birtokba adásig, 
de legkésőbb 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra biztosítson havi 66.000.-Ft-ot, azaz 
összesen legfeljebb 264.000.-Ft-ot az általános tartalék keret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi Istvánt, az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy az igényérvényesítés érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
288/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
                                           
1 módosította a 314/2011. (VIII. 04.) sz. határozat 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete Plajher Félix (sz.: Budapest, 2009. 06. 09., anyja neve: 
Nikodém Petra, lakcím: 2092 Budakeszi, Huszár u. 10. III/13/a) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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289/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Hegedűs Anna (sz.: Budapest, 2010. 01. 31.., anyja neve: 
Szabó Ildikó, lakcím: 2092 Budakeszi, Hunor u. 10/2.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
290/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Csépe Ádám (sz.: Budapest, 2009. 11. 25., anyja neve: 
Virányi Andrea, lakcím: 2092 Budakeszi, Kert u. 42.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
291/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Hursán Bojána Anna (sz.: Budapest, 2011. 02. 24., anyja 
neve: Bruckner Anikó, lakcím: 2092 Budakeszi, Kossuth u. 16/a) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 
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A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
292/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Veres Dorottya (sz.: Budapest, 2010. 06. 23., anyja neve: 
Turcsányi Melinda, lakcím: 2092 Budakeszi, Úrbéres u. 21/b) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
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hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
293/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kovács Olivér (sz.: Budapest, 2009. 09. 30., anyja neve: 
Szabó Yvette, lakcím: 2092 Budakeszi, Reviczki u. 84/a) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
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társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
294/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kovács Cintia (sz.: Budapest, 2009. 09. 30., anyja neve: 
Szabó Yvette, lakcím: 2092 Budakeszi, Reviczki u. 84/a) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
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ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
295/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gebri Botond (sz.: Budapest, 2009. 09. 09., anyja neve: 
Klagyivik Kornélia, lakcím: 2092 Budakeszi, Virágvölgy u. 1.) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
296/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Lozsányi Gergő (sz.: Budapest, 2009. 10. 09., anyja neve: 
Pál Krisztina, lakcím: 2092 Budakeszi, Erkel u. 44.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
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elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
297/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Bujdosó Bence (sz.: Budapest, 2009. 03. 29., anyja neve: 
Jáger Zsuzsanna, lakcím: 2092 Budakeszi, Füredi L. u. 20.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel során előnyben kell 
részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, 
vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
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irányuló egyéb jogviszonyban áll. A Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
298/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Csizmadia Márton (sz.: Budapest, 2009. 05. 17., anyja 
neve: Csizmadia Ildikó, lakcím: 2092 Budakeszi, Reviczky u. 76/h) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel során előnyben kell 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 122 - 

részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője, 
vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban áll. A Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
299/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gigor Zsombor (sz.: Budapest, 2009. 03. 21., anyja neve: 
Fekete Anita, lakcím: 2092 Budakeszi, Kossuth L. u. 21.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 123 - 

„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
300/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Sárközi Márton (sz.: Budapest, 2009. 06. 09., anyja neve: 
Ferencz Patrícia, lakcím: 2092 Budakeszi, József A. u. 55/b) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
301/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Szabó Gréta (sz.: Budapest, 2009. 07. 14., anyja neve: 
Egervári Ágnes, lakcím: 2092 Budakeszi, Arany J. u. 9 D/3 4/a) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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 
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helybenhagyja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
302/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Aux Márton (sz.: Budapest, 2010- 01. 17., anyja neve: 
Bánfi Ilona, lakcím: 2092 Budakeszi, Rákóczi u. 48.) alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 
16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) számú határozata ellen. A képviselő-testület 
megállapította, hogy a bizottság a maximális férőhelyet betöltötte, a felvételi szabályzatban 
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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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
303/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Tompek Fruzsina (sz.: Budapest, 2009. 09. 21., anyja 
neve Tompek Márta, lakik: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 7/a I. em. 5/a) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
 

INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
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Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
304/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Tompek Botond (sz.: Budapest, 2009. 09. 21., anyja neve 
Tompek Márta, lakik: 2092 Budakeszi, Szőlőskert u. 7/a I. em. 5/a) alatti lakos Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
52/z/2011. (VI. 16.) 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 20.000,- Ft. 
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INDOKOLÁS 
 
Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottság 52/z/2011. (VI. 16.) 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. § szeirnt: 
„A bölcsőde alapellátásként a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni 
ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosítja. A polgármester dönt a bölcsődei felvételi 
kérelmekről a bölcsődevezető előterjesztése alapján. A bölcsődei felvétel 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 Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 

döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés 
elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”  

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: KET) 19. § (2) alapján „Önkormányzati hatósági ügyben első fokon 
a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a polgármester jár el. A képviselő-testület 
ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a részönkormányzat testületére, 
a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint létrehozott 
társulásra ruházhatja át.” A KET 107. § (1) alapján „Az önkormányzati hatósági ügyben 
átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény alapján önálló hatáskörben 
hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik.” 

A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a KET 109. § (1) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 11. §-a alapján biztosítottam. 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 1.A pontját azzal a módosítással, hogy az 5. kitüntetett a 2092 Budakeszi, 
Fenyő u 2. szám alatti ingatlan és az alábbi határozatot hozta: 
 
305/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 33/2011. (VI. 10.) számú önkormányzati rendelet 

és a bíráló bizottság szavazatai alapján úgy dönt, hogy 2011-ben az alábbi ingatlanok 
tulajdonosainak adományozza a „Virágos Budakesziért” Díjat: 

 
1. 2092 Budakeszi, Batthyány u. 24/A  

2. 2092 Budakeszi, József A. u. 47.  
3. 2092 Budakeszi, Fő u. 52.  

4. 2092 Budakeszi, Fő u. 266.  
5. 2092 Budakeszi, Fenyő u. 2. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a díjak átadására a XVII. 
Családi Nap Fesztiválon, a főzőverseny eredményhirdetése előtt. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. augusztus 21. 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 4. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri 
Karsai Izabella ügyvezetőt, hogy 2011. július 28-án kezdje meg a BSzM Nonprofit Kft ügyeit, 
iratait, eszközeit teljes körű átadását Király Uzornak, az új ügyvezetőnek, melynek végső 
határideje 2011. július 31., valamint az alábbi 5. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város 
Képviselő-testülete felkéri Király Uzort, hogy a képviselő-testület 2011. augusztus 5-i ülésén 
számoljon be az átadás-átvételről. 
A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot fogadta el: 
 
306/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM Nonprofit Kft ügyvezetőjévé Király Uzort 

(an: Szlaboczky Éva) 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám alatti lakost választja meg 2011. 
augusztus 01. napjától 2011. december 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Király Uzor. ügyvezető a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján látja el feladatát az 
alábbi feltétellel: 

   - 30 napos felmondási határidő kikötése a felek részéről 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító az ügyvezető díjazását 0,- Ft/hó, azaz 

Nulla forint/hó összegben állapítja meg és további juttatásaira a BSzM. Kft. 
Javadalmazási Szabályzata az irányadó. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban 
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Karsai Izabella ügyvezetőt, hogy 2011. 
július 28-án kezdje meg a BSzM Nonprofit Kft ügyeit, iratait, eszközeit teljes körű 
átadását Király Uzornak, az új ügyvezetőnek, melynek végső határideje 2011. július 31. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Király Uzort, hogy a képviselő-testület 2011. 
augusztus 5-i ülésén számoljon be az átadás-átvételről. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: 2011. július 31. 4. pontra: Karsai Izabella és Király Uzor 
  BSzM Kft  
 5. pontra: 2011. augusztus 5. 5. pontra: Király Uzor 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
307/zárt/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzata, mint a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Korlátolt 
felelősségű Társaság alapítója és Király Uzor ügyvezető között létrejövő megbízási szerződést 
készítse el, valamint a felkéri a polgármestert annak aláírására.  



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 130 - 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester. 
  Ifj. dr Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
308/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 100/2011. (IV. 07.) számú 
(BSzM Kft alapító okiratának módosítása) önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
309/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 4. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

7. 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. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BSZM Nonprofit Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
310/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szállítói kötelezettségek kifizetéséhez 

50.000.000,- Ft kölcsön igénybevételéről dönt, melyet a Keszivíz Kft, mint 100 %-os 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság biztosít az önkormányzat részére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a 
kölcsönszerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 1. pontját. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 2. pontját. 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 3. pontját. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 4. pontját. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 5. pontját. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat 6. pontját és a fenti szavazatok alapján az alábbi határozatot hozza: 
 
311/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 177/2011. (V. 26.) számú önkormányzati 

határozatával kiírt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja az alábbi ingatlanok 
tekintetében: 
– Erdő utca 70., hrsz. 959, Gamesz telke, 
– Erdész tér, hrsz. 2420, 
– Etheles Park, hrsz. 2306/11. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 177/2011.(V. 26.) számú önkormányzati 
határozatával kiírt pályázati eljárásában a Promega Kft. pályázataiban a Márity utca, hrsz. 
2415, Sportpálya telke és a Kerekmező – Márity utca, Árpád fejedelem tér, hrsz. 2306/65 
ingatlanokra ajánlott hasznosítási módot nem fogadja el, és a pályázati eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete 177/2011. (V. 26.) számú önkormányzati 
határozatával kiírt pályázati eljárásában a Kompánia Színházi Társulat és Mezei Mária 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös pályázatában, valamint Budakeszi Város 
Német Önkormányzata pályázatában a Fő utca 229., hrsz. 57/1, régi óvoda épületére 
ajánlott hasznosítási módokat a város kulturális koncepciójába illeszkedőnek tartja és 
támogatja, de az azokban foglalt hasznosítási módot nem fogadja el, a pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja, azonban egyúttal javasolja további részletes kidolgozását. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete 177/2011. (V. 26.) számú önkormányzati 
határozatával kiírt pályázati eljárásában az SPC-NY Kft. pályázatában a Fő utca 102-108., 
hrsz. 1385-1388, Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezetének ingatlan 
együttesére ajánlott hasznosítási módot azzal a feltétellel fogadja el, hogy a város 
kulturális és közösségi központjaként a művelődési ház funkcióját az ingatlanon 
megtartja és a Fő utca mentén közteret alakít ki. Budakeszi Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete továbbá kinyilvánítja, hogy a hasznosítási feltételek pontos 
meghatározása után az ingatlant versenyeztetés útján kívánja hasznosítani. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete 177/2011. (V. 26.) számú önkormányzati 
határozatával kiírt pályázati eljárásában a Gyerekköztársaság Egyesület és Czuczor 
Zoltán közös pályázataiban a Kerekmező – Márity utca, Árpád fejedelem tér, hrsz. 
2306/65 és a Dózsa György tér, hrsz. 495/1 ingatlanokra ajánlott hasznosítási módokat a 
város stratégiájába illeszkedőnek tartja és támogatja, de az azokban foglalt beruházások 
gépjármű-forgalom növelő hatása miatt ezeken a területeken nem fogadja el, azonban 
egyúttal javasolja a hasznosítási koncepció átdolgozását a város jobb közlekedési 
adottságokkal rendelkező területére. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete 177/2011. (V. 26.) számú önkormányzati 
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határozatával kiírt pályázati eljárásában az SPC-NY Kft. pályázatában a Dózsa György 
tér, hrsz. 495/1 ingatlanra ajánlott hasznosítási módot elfogadja, és felkéri a 
polgármestert, hogy a város kereskedelmi központjának kialakításáról a pályázóval 
további tárgyalásokat folytasson. 

 
Határidő: 1-6. pontra: azonnal Felelős: 1-6. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
312/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 273/2011. (VII. 28.) számú (BVV Kft. 
finanszírozása) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
313/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a BVV Kft 

közötti támogatási megállapodás módosítását melléklet szerinti tartalommal -1. számú 
mellékletével együtt - elfogadja. A támogatási megállapodás módosításából eredő 
11.717.800.-Ft többlet költséget az általános tartalék keret terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
támogatási megállapodás módosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
314/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 287/2011.(VII.28.) számú 
önkormányzati határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:  
„1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Bíróság 
2.Pf.29.379/2010/6. másodfokú ítéletének megfelelően a Walter Kft elmaradt bérleti díjainak, 
valamint első és másodfokú perköltség kifizetésére 4.036.539,- Ft fedezetet biztosít az általános 
tartalék keret terhére.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozza: 
 
315/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erdő utca 83. szám, 926. hrsz-ú ingatlanon lévő 

a Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának 
átalakítását, felújítását és bővítését érintő kivitelezési munkák megkezdése előtt elrendeli 
az önkormányzati ingatlanon keresztül az Erdő utca irányába kiépített, a 923. hrsz.-ú 
ingatlan közmű ellátására szolgáló elektromos légvezeték, szennyvízcsatorna és 
ivóvízvezeték átépítést, valamint az átépítés után az ingatlanra a szolgalmi jog 
bejegyzését.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, Erdő utca 83. szám 
alatti ingatlanon az épület átalakításával és felújításával összefüggésben felmerülő, a 923. 
hrsz-ú ingatlant ellátó ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna átépítésére, valamint a pince 
feltárásával és a megközelítéséhez szükséges új lépcső kiépítésével összefüggő 
pótmunkákra közbeszerzési eljárást indít. 
Felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot a pótmunkákhoz szükséges 
fedezet biztosításának a megvizsgálására, valamint a Polgármesteri Hivatalt a támogatási 
szerződés módosításának a kezdeményezésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elrendeli az Erdő utca 83. szám alatti ingatlanon 
áthaladó és a 923. hrsz.-ú ingatlan elektromos ellátására szolgáló légvezeték ideiglenes 
kiváltását.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 3. pontban körülírt elektromos vezeték végleges 
átépítésének a költségét nem vállalja fel, azt a 923. hrsz-ú ingatlan tulajdonosnak kell egy 
éven belül saját költségén megterveztetnie és átépíttetnie. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erdő utca 83. szám alatti ingatlanon átépítésre 
kerülő és a 923. hrsz.-ú ingatlan ellátására szolgáló elektromos vezeték, ivóvízvezeték és 
szennyvízcsatorna átvezetéséhez továbbra is hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a 923. 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának el kell készíttetnie saját költségén a szolgalmi jog 
alapításához szükséges dokumentumokat és azt a Budakörnyéki Földhivatalnál be kell 
jegyeztetnie. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1., 3-5. pontra: polgármester 
 4-5. pontra: 2012. augusztus 30. 2. pontra: PVB elnöke és jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat II. „B” változatát azzal a módosítással, hogy az 1. pontban szereplő 
„épület bontandó része alatt megtalált pincét” szövegrész helyébe „épület alatt feltárt pincét” 
szövegrész lép és az alábbi határozatot hozza: 
 
316/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erdő utca 83. szám alatti ingatlanon lévő épület 

átalakítása és bővítése során az épület alatt feltárt pincét meg kívánja tartani és 
hasznosítani. A pince megtartásával és a tervezett épület bővítésével összefüggésben az 
építési engedélyt módosítani kell. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a módosított tervek elkészítésével és a hozzá tartozó 
tervezői költségbecslés elkészítésével megbízza a közbeszerzési eljárás nyertesét, hogy a 
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kiviteli tervek mellett a módosított építési engedélyes terveket is készíttesse el az általa 
megbízott tervezővel. 
A Képviselő- testület a módosított engedélyek elkészítéséhez a fedezetet a Híd Szociális 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális Központ épület átalakítására, felújítására és 
bővítésére szolgáló keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési és Közlekedési, a 
Településfejlesztési, valamint az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokokat, hogy a 
módosított építési engedélyes tervek elkészítéséhez adjanak javaslatokat és folyamatosan 
egyeztessenek a tervező irodával. A módosított engedélyes terv csak a tanácsnokok 
jóváhagyása után kerülhet engedélyezésre történő benyújtásra. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a módosított építési engedély és a hozzá tartozó 
tervezői tételes kiírás alapján a jelenleg érvényes és jogerős tervektől eltérő pótmunkákra 
közbeszerzési eljárást indít. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a módosított és 
jogerőssé váló építési engedély alapján kezdeményezze a projekt támogatási 
szerződésének a módosítását.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
 4-5. pontra: módosított engedélyt követően azonnal 
Felelős: 1-2., 4-5. pontra: polgármester 
 3. pontra: TF Tanácsnok, IF Tanácsnok, VK Tanácsnok és jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
317/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással a 2746 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozó, létesítendő hulladékudvar helyszínére kötendő megállapodást. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
318/zárt/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi melléklet szerinti tartalommal a BSzM 
Kft. ügyvezetőjének beszámolóját a Kft-t érintő ügyvezető-váltással kapcsolatos átadás-
átvételről 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozza: 
 
319/zárt/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt, a BSzM Kft FB 

elnökét és Király Uzor ügyvezetőt, hogy a mai nap során Karsai Izabellától az irodára 
vonatkozó valamennyi dokumentációt, tárgyi eszközt, kulcsot vegyen át. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza az 1. pontban megjelölt személyeket 
az azonnali birtokbavételre, amennyiben az 1. pontban megjelölt átadás-átvételre Karsai 
Izabella hibájából nem kerül sor. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester, jegyző 
  BSzM Kft FB elnöke, BSzM Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
munkaszerződés 2011. augusztus 15-től módosuljon, valamint a Keszivíz Kft ügyvezető 
igazgató alapbére 560.000,- Ft-ra változzon és az alábbi határozatot hozza: 
 
320/zárt/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. alapítója elfogadja Király Uzor 

(an: Szlaboczky Éva, Lakik: 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám alatti lakos) és Budakeszi 
Város Önkormányzata között 2009. augusztus 05-én a Keszivíz Kft. ügyvezető igazgatói 
feladatok ellátására kötött munkaszerződés melléklet szerinti módosítását 2011. 
augusztus 15. napjától. 

6. 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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
321/zárt/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évben Budakeszi Építészeti 
Értékeiért Díjat nem adományoz egyetlen épületnek sem, mivel a 43/2004. (IV. 30.) számú 
rendeletben meghatározott 3 kategóriába sorolható egyetlen értékelhető pályázat sem érkezett 
be. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
322/zárt/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy indítson vizsgálatot a 077. 
hrsz.-ú ingatlanon illegálisan elhelyezett zöldhulladék lerakásáért történő felelősség 
megállapítására, valamint arra, hogy vizsgálja meg annak jogi körülményeit, hogyan 
került sor az illegális hulladék-lerakásra. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy gondoskodjon az általa 
begyűjtött zöldhulladék jövőbeni szakszerű és gazdaságos elhelyezéséről. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy tájékoztassa a lakosságot 
az alábbiakról:  
a.) a zöldhulladék elszállítása a jövőben térítés ellenében történik a Kft részéről; 
b.) az illegális hulladéklerakás, beleértve a zöldhulladék lerakását is büntetést von 

maga után. 
 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
  2-3. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
323/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-3.3.1.-B-10-2010. „Belterületi 

csapadékvíz rendszer rekonstrukciója Budakeszin” című projekt támogatási szerződés 
halasztott hatályba lépését kezdeményezi. A halasztott hatálybalépés tervezett időpontja 
2011. december 30. 

2. A zárt rendszerű csapadékcsatorna rendszer megépítése csak szilárd felületű útburkolat 
esetén javasolt. Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi a tervek 
leegyszerűsítését a kivitelezési költségek csökkentése céljából. Ez jelenthet útszélesség 
csökkentést és a rétegrendben történő változtatást. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testületi úgy dönt, hogy a 269/2011. (VII. 28.) számú 
önkormányzati határozata 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen: 

         „Budakeszi Város Önkormányzata partnerséget vállal az érintett utcák: Villám utca, 
Kerekmező utca, Kenderföld utca lakóival azért, hogy a közös érdeket szolgáló fejlesztés 
a területen megvalósulhasson. Együttműködik a létrejövő útépítési társulással abban, 
hogy a költségek a lakosságnak reális terhet jelentsenek.” 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
324/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a város azon szilárd burkolatú útjainak 

szükségszerű kátyúzására, melyek az első kátyúzási ütemből szőnyegezés igénye miatt 
kimaradtak, az általános tartalékkeret terhére 6 MFt keretösszeget biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét az útjavítási 
munkák megindítására. 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 398/2011. (IX. 13.) sz. önk. határozat 
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3. A Zichy Péter utca aszfaltszőnyegezése a csapadékvíz elvezető rendszer tisztítása és 
ellenőrzése után történhet meg. A csapadékvízrendszer ellenőrzése a BVV Kft. 
ügyvezetőjének irányításával történik. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: ellenőrzésre: 2011. szeptember 1. 
  aszfaltozásra: 2011. október 15. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
325/zárt/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 077. hrsz. külterületi ingatlanon található illegális 

zöldhulladék-lerakó felszámolására 2,5 MFt keretösszeget biztosít az általános 
tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét a zöldhulladék-
lerakó felszámolásával kapcsolatos intézkedések azonnali megkezdésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
326/zárt/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 206/zárt/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati 

határozatát (Domain.hu Kft. kötbér kiváltási kérelme) hatályon kívül helyezi. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Domain.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

kötbér kiváltási ajánlatát 5.000.000.- Ft, azaz ötmillió forint összegben elfogadja, 
amennyiben a Kft. a jelenleg fennálló 19.840.000,- Ft tartozást, valamint a kötbér 
kiváltására vonatkozó 5.000.000,- Ft-ot  2011. augusztus 31-ig ifj. dr. Szilágyi István 
ügyvéd ügyvédi letéti számláján letétbe helyezi. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete – amennyiben ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd letéti 
számlájára megérkezik a 2. pontban meghatározott összeg - felkéri ifj. dr. Szilágyi István 
ügyvédet, hogy Budakeszi Város Önkormányzata, valamint a Domain.hu Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. között 2007. december 3-án és 2008. február 19-én létrejött ingatlan 
adásvételi szerződések 2. pontban foglaltak szerinti módosításának előkészítésére és a 
polgármestert annak aláírására. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, 
hogy a 2. pontban meghatározott és megfizetett összegből mekkora rész fordítható 
Budakeszi útjainak és járdáinak felújítására. 

  
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2011. augusztus 31. 4. pontra: jegyző 
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 3-4. pontra: 2011. szeptember 30. 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
327/zárt/2011. (VIII. 16.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy vizsgálja 
meg, hogy milyen jogi lehetőség van az illegális hulladék-elhelyezés lerakójával szembeni 
eljárásra. 
  
Határidő: azonnal Felelős: ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
328/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda 
létszámcsökkentését nem fogadja el. A felvehető gyermekek maximális 
gyermeklétszámot a jelenleg érvényes és hatályos alapító okiratban 
megjelölt főben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül azzal a módosítással, 
hogy a „13.816.488,- Ft” szövegrész helyébe „13.816.489,- Ft” szövegrész lép, és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
329/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Budakeszi Városközpont 

funkcióbővítő rehabilitációja keretében Budakeszi Városháza rekonstrukciója és 
bővítése, valamint a Nagysándor József Emlékház rekonstrukciója kiegészítő építési 
munkáinak közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező, a Progress-B’90 Zrt. 
ajánlatát, amely bruttó 13.816.489,- Ft összegben vállalja a kiegészítő építési munkák 
elvégzését. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Progress-B’90 Zrt.- vel 
megkötendő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
330/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
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8. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 5. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 5. 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. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BSZM Nonprofit Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
331/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 269/2011. (VII. 28.) számú 
önkormányzati határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:  
 
„Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kerekmező-Kenderföld-Villám utcák csapadékvíz 
vízjogi engedélyezési eljárásához kapcsolódó korszerűségi nyilatkozatának a 
meghosszabbítására, ismételt közműegyeztetésekre és az ezekhez szükséges eljárási díjakra a 
2011. évben a költségvetés általános tartalék keretéből 980.000 Ft fedezetet biztosít.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
332/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosító: 
032445) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – Szervezeti és Működési Szabályzatát 
a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
333/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 398/2011. (IX. 13.) sz. önk. határozat 
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Budakeszi Város Képviselő- testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosító: 
032445) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Pedagógiai programját a melléklet 
szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
334/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosító: 
032445) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt – házirendjét a melléklet szerint 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
335/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosító: 
032445; a továbbiakban: SZIA) pedagógus létszámának fél napközis nevelő, tanító álláshely 
növelésének engedélyezését 2011. augusztus 25. napjától jóváhagyja. 2011-ben a finanszírozás 
a SZIA 2011. évi költségvetésének a terhére történik. Az álláshely 2012. évi költsége a SZIA 
2012. évi költségvetésében tervezésre kerül. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
336/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(OM azonosító: 040025) - a módosítással egységes szerkezetbe foglalt - Pedagógiai programját 
a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
337/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő- testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
(OM azonosító: 040025) minőségirányítási programját a melléklet szerint jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
338/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 417/2009. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatát 
az alábbiak szerint módosítja:  
 
„az új koncepció jóváhagyásának határidejéül 2010. június 30-át jelöli meg” szövegrész 
helyébe „az új koncepció jóváhagyásának határidejéül 2011. november 30-át jelöli meg” 
szövegrész lép. 
 
Határidő: 2011. november 30. Felelős: OKJB elnök 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
megbízási szerződés 5. pontjában a „2011. augusztus .. – 2011. augusztus … közötti 
időtartamra jön létre” szövegrész helyébe „2011. augusztus 25-től a parkolási rendelet 
elfogadásáig jön létre”, és az alábbi határozatot hozta: 
 
339/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a parkolási rendelet-tervezet forgalomtechnikai 

szempontú szakértői vizsgálatával Jóna Péter okleveles építőmérnököt, továbbá a For Vid 
Kft-t bízza meg és melléklet szerinti tartalommal fogadja el a megbízási szerződést. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
340/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő 

Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 11/2011. (VII. 07.) számú 
határozatának figyelembe vételével a Budakeszi Rendőrőrs állományába kerülő 8 fő fiatal 
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pályakezdő rendőr részére 50.097,- Ft lakhatási támogatás biztosít az általános 
tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és a MÁV 
Repülő- és Ejtőernyős Sportegyesület közötti bérleti szerződést a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
341/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a PANN-TOX Környezethigiénés és Szolgáltató 

Kft–val vállalkozási szerződést köt 2011. 08. 26-tól- 2011.12.31-ig terjedő időre féreg és 
rágcsálómentesítési szolgáltatás elvégzésére, a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat által üzemeltetett intézmények 
rágcsáló- és féregmentesítési tevékenységének ellátására 554.750,- Ft fedezet biztosít a 
2011. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban 
megjelölt szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
342/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő- testülete az Önkormányzat és az Omega- System Kft. között 

létrejövő megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  
2. Budakeszi Város Képviselő- testülete az Önkormányzat és a Omega- System Kft. között az 

1. pont szerint, 2011. 08. 01-től - 2011. 12. 31-ig terjedő időre létrejövő szerződés fedezetéül 
200.000,- Ft+ÁFA/hó összeget biztosít, a Polgármesteri Hivatal egyéb szolgáltatási kerete 
terhére. 

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

 
Határidő: 1-3. pontra azonnal   Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és  tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
343/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Köztemető fenntartására és 

üzemeltetésére a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgáltató Kft.-vel köt Kegyeleti 
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Közszolgáltatási Szerződést a melléklet szerint 5 év határozott időtartamra, 2011. 
szeptember 09. napjától 2016. szeptember 09. napjáig. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, 1 ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
344/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HP Plasztik Kft.-vel területbérleti szerződést köt 

a Dózsa György téri pékség árusító pavilon elhelyezésére 2011. szeptember 1-től - 2011. 
december 31-ig havi 40.000 Ft bérleti díjért.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott területbérleti szerződés kidolgozására valamint a polgármestert a 
területbérleti szerződés aláírására. 

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

                             2. pontra: polgármester 
       és dr. Szilágyi István  

       ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
345/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy továbbra is működteti a Budakeszi 
Közbiztonságért Alapítványt. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozat 1. pontját. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással Horváth 
Ferencet választotta meg Budakeszi Közbiztonságért Közalapítvány 3. kuratóriumi tagjának.. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozat 3. pontját. 
 
346/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 416/zárt/2010. (XI. 16.) számú 

önkormányzati határozatát hatályon kívül helyezi. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Komáromy-Poros László 
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lemondása miatt megüresedett kuratóriumi helyre Horváth Ferenc 2523 Sárisáp, Akácfa 
u. 11. szám alatti lakost jelöli ki a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 
kuratóriumi tagjának. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét az 1. számú pontban említett határozat alapján indult változásbejegyzési eljárás 
megszűntetésére és a 3. számú pont szerinti nyilvántartásba vételi eljárás megindítására. 

 
 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
          3. pontra polgármester,  
        dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
347/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy dr Schneider Magdolnával 

megbízási szerződést köt pénzügyi tanácsadói tevékenység végzésére, melynek 
ellátásáért a megbízottat megbízási díj nem illeti meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 
megbízási szerződést és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
             Határidő: 1-2.pontra: azonnal  Felelős: 1-2.pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
348/zárt/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a K&C Bt.-vel 2011. szeptember 1. 
napjától kötendő határozatlan időre szóló megbízási szerződést nem köti meg. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
349/2011. (VIII. 31.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Budakeszi Városközpont funkcióbővítő 
rehabilitációja” elnevezésű KMOP-5.2.1/-2f-2009-0014 számú projekt keretében a Pro Régió 
Kft által átutalt előleg jogosulatlan részét 81.227.532,- Ft-ot, 2011. augusztus 31. napjáig 
visszautal.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 145 - 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 3 mellette, ellen szavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
350/zárt/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Orosz János rendőr őrnagy 
Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokká történő kinevezését. 
 
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
351/zárt/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy a 2011. szeptember 08-i 
képviselő-testületi ülésen elhangzott, a közbiztonsággal kapcsolatos hozzászólásokról, 
véleményekről tájékoztassa a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság érintett vezetőjét. 
 
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
352/zárt/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testületi hatályon kívül helyezi a 350/zárt/2011. (IX. 08.) számú 
önkormányzati határozatot (Budakeszi Rendőrőrs parancsnok parancsnoki kinevezése). 
 
Határidő: azonnal. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
353/zárt/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Orosz János 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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 146 - 

354/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Omega-

System Kft. javaslatát a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat lapkiadás költségeinek 
csökkentéséről és felkéri a Kft-t valamint a lapkiadót annak végrehajtására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 228/2011. (VI. 30.) számú 
(Hírmondó közéleti folyóirat megjelenése) önkormányzati határozatban szereplő 
„Példányszám: 5500 db” szövegrész helyébe „Példányszám: 6500 db” szövegrész lépjen. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: Omega-System Kft ügyvezetője, jegyző 
 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
355/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 7. számú 
módosító okiratát 2011. december 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 01. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
356/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 8. számú módosító okiratát 2011. december 1-jei hatállyal melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 01. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
358/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a lakossági 
tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal székhelyére történő költözés miatti zárva tartásáról, 
valamint felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
359/2011. (IX. 08.) 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 időpontja: 2011. november 08. (kedd) 18.00 óra  
 A közmeghallgatás helye:  Erkel Ferenc Művelődési Központ 
  (2092 Budakeszi, Fő u. 108.) 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 
BVV Kft ügyvezetőjévé Till Gábort választja meg 2011. október 07. napjától 2014. december 
31. napjáig terjedő időtartamra, és díjazását 30.000,- Ft/hó összegben állapítja meg, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
360/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft ügyvezetőjévé Till Gábort (a.n.: Horváth 

Edit, 2092 Budakeszi, Kossuth L. u. 26. szám alatti lakos) választja meg 2011. október 
07. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra. 
Till Gábor ügyvezető a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján látja el feladatát az 
alábbi feltétellel: 

   - 30 napos felmondási határidő kikötése a felek részéről 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító az ügyvezető díjazását 30.000,- Ft/hó, 

azaz Harmincezer forint/hó összegben állapítja meg és további juttatásaira a BVV. Kft. 
Javadalmazási Szabályzata az irányadó. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1-2. pontokban 
foglaltakkal kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
361/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 5. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
valamint felhatalmazza a polgármestert az 5. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban 
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: BVV ügyvezető igazgató 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
362/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társulás módosított társulási megállapodását egységes 
szerkezetben. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
363/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 90/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati 
határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
− a 7. pontban az „és a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetője” szövegrész hatályát veszti; 
− a 8. és 9. pontokban „a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetője” szövegrészek helyébe 

„jegyző” szövegrész lép; 
− a 10. pontban az „és a BSzM Kft ügyvezető igazgatóját” szövegrész hatályát veszti. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
364/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja Somos Miklós, Munkácsy díjas festőművész 
munkásságáról szóló könyv megjelentetését 100.000, Ft-tal, melyet az általános tartalék keret 
terhére biztosít azzal a feltétellel, hogy a könyvben egy oldal hirdetési felületet biztosítanak 
Budakeszi Város Önkormányzatának. 

 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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365/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hiszeg Bt-vel kötendő területbérleti szerződést 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Dózsa György téren „Mobilbox” pékárusító 
pavilon elhelyezésére 2011. szeptember 8-tól - 2011. december 31-ig, havi 40.000,- Ft 
bérleti díjért. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
366/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300.000,- Ft + ÁFA fedezetet 

biztosít az általános tartalékkeret terhére, a Makkosmária belterületbe vonásával 
kapcsolatos geodéziai pótmunkákra. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. számú melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja Walter és Less Kft-vel kötendő megbízási szerződést és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 300.000,- Ft + ÁFA 
geodéziai pótmunka díj - a Budakörnyéki Körzeti Földhivatal 10.212-2/2010 
sz. határozatának 2. számú melléklet szerinti - telkek tulajdonosaira történő 
áthárításának lehetőségét vizsgálja meg. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
367/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanács elnökének a Budakeszi 
Tervtanács 2011. augusztus 18-i üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
368/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 

tv. 21. § (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő 
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Szervezettől a Budakeszi 0200/10 hrsz-ú ingatlan 'c' alrészletének közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és településrendezés céljából Budakeszi Város 
Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével adás-vételi 
szerződés útján történő tulajdonba adását. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
tv. 21. § (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettől a Budakeszi 0200/10 hrsz-ú ingatlan 'd' alrészletének közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és településrendezés céljából Budakeszi Város 
Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével adás-vételi 
szerződés útján történő tulajdonba adását. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
tv. 21. § (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettől a Budakeszi 0200/93 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése, valamint terület- és településrendezés céljából Budakeszi Város 
Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével adás-vételi 
szerződés útján történő tulajdonba adását. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a település közlekedési infrastruktúrájának 
fejlesztése céljából kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a Budakeszi 0200/10 
hrsz-ú ingatlan 'c' és 'd' alrészlete, továbbá a 0200/93 hrsz-ú ingatlan kivonását a 
haszonbérleti pályázati kiírással érintett ingatlanok köréből. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
369/2011. (IX. 08.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon 10 MFt 
átcsoportosításáról a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretéből az általános 
tartalékkeretbe. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
az 1. pontban a „elfogadja” szövegrész helyébe „tudomásul veszi” szövegrész kerüljön, és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
370/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi az EuroRaptor 

Tanácsadó Iroda Kft a melléklet szerinti KEOP-1.2.0/2F/09-11-2011-0025 projekt 
szakmai, valamint a projekt műszaki tartalmának általános vizsgálatáról és a 
pályázati dokumentáció módosítására készült jelentést.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, valamint 
a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, hogy a KEOP-
1.2.0/2F/09-11-2011-0025 pályázathoz szükséges önerő biztosításának érdekében 
keresse meg a megfelelő pénzügyi lehetőségeket. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az Enqua Kft-t (1073 
Budapest, Erzsébet Krt. 40-42. 3. em. 17.), hogy a projekttel kapcsolatos 
alternatív megoldásokat vizsgálja meg. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester és PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
371/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, kérjen állásfoglalást a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Hatósági Elnökhelyettesétől, dr. Szalay 
László úrtól, hogy az Okmányiroda közvetlen szomszédságában tervezett 24 órás Városi 
Ügyelet milyen feltételek megléte, illetve kialakítása mellett biztosítja az irat és adatvédelem 
törvényes feltételeit. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
372/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete hozzájárul a Gyámhivatal Polgármesteri Hivatal 
telephelyéről, annak székhelyére (Fő utca 179.) történő költözését követően megüresedő Dózsa 
György tér felé eső okmányirodai-gyámhivatali helyiség 24 órás Városi Ügyelet céljára való 
hasznosításához és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, valamint a BVV Kft-t a helyiség 
funkcióváltozásával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
 
Határidő: a hivatal költözés időpontját követően azonnal 
Felelős: jegyző, BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
373/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi I. félévi beszámolóját 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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374/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a városban a P+R 
parkoló kialakításának lehetőségét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat és 1 tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
375/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fizető parkolási rendszer bevezetését 
követő 6 hónapon belül felülvizsgálja az azt szabályozó rendeletben foglaltak hatályosulását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
376/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 101. 
§ (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felterjesztési jogával élve javaslatot tesz a Magyar 
Köztársaság Belügyminiszterének – az önkormányzati koncepcióban szereplő járási 
közigazgatási szint visszaállítására irányuló jogalkotói szándék megvalósulása esetén – 
Budakeszi Város járási székhely településsé nyilvánítására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
377/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Dicent Vagyonkezelő Kft 

között 2011. december 27-én létrejött ingatlanbérleti szerződés módosítását melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képvisleő-testület 1. pont szerinti szerződés-módosítás fedezetéül 
1.253.000,- Ft + ÁFA összeget biztos az általános tartalékkeret terhére. 

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

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
378/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Contigo Bt.-

vel (2092 Budakeszi, Fűzfa u. 7/B., képviseli: Berlinger Gábor ügyvezető) határozatlan 
időre kötendő megbízási szerződést az Önkormányzat, az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ, a Himnusz szobor, a BVV kft és a Széchenyi Általános Iskola weboldalainak 
kialakítására és karbantartására 2011. október 1-jétől 50.000.-Ft+áfa díjjal, amelyre 
fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosít. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
379/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pitypang Óvoda új csoportszobáinak 
berendezéséhez 2.535.140,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
380/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a tervezett KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázaton részvételi szándékát fejezi ki azzal a feltétellel, hogy a végleges pályázati 
felhívás megjelenése után a pályázati részvételről külön határozatban dönt. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a tervezett KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázat előkészítésével megbízza a BVV Kft-t, és az előkészítés költségeire a BVV Kft. 
számára 800.000,- forintot, az építési engedélyezési terv, illetve a pályázati dokumentáció 
elkészítésére a BVV Kft. által bekérendő ajánlatok értékelése után a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület által később 
megszavazandó összeget biztosít. 

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

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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381/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Kiss Gábor vállalkozóval 
2011. április 11-én megkötött területbérleti szerződést rendkívüli felmondással – mivel 
díjhátraléka van az önkormányzattal szemben – szüntesse meg, és felhatalmazza a 
polgármestert a rendkívüli felmondás aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
382/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0163 hrsz-ú ingatlan 'b' alrészletének természetvédelem, továbbá 'c' alrészletének 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint a településszerkezeti terv alapján közpark 
funkciójú terület- és településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére 
nyilvános pályáztatás vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba 
adását. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
383/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0165/18 hrsz-ú ingatlan 'a', 'c' és 'd' alrészletei az önkormányzat tulajdonát képező 
4,6 hektárt meghaladó részének közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés, továbbá 'b' és 'f' alrészleteinek természetvédelem céljából Budakeszi Város 
Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés 
útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
384/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
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Budakeszi 0168 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
385/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0169/1 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
386/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0169/2 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
387/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0172 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
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határozatot hozta: 
 
388/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0174 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
389/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0175 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
390/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. tv. 21. 
§ (3a) bekezdése alapján közérdekű célból kéri a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettől a 
Budakeszi 0176 hrsz-ú ingatlannak közlekedési infrastruktúra fejlesztése, valamint terület- és 
településrendezés céljából Budakeszi Város Önkormányzata részére nyilvános pályáztatás, 
vagy árverés mellőzésével adás-vételi szerződés útján történő tulajdonba adását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellene szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
391/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda, a Szivárvány Óvoda, a Széchenyi 

István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, a Czövek Erna Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény, a Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, az Nagy Gáspár 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 157 - 

Városi Könyvtár és az Erkel Ferenc Művelődési Központ egyes feladatainak 
kiszervezéssel szemben támasztott általános elvárásokat az alábbiakban jelöli meg: 
– a feladat ellátásának költségei csökkenjenek, 
– a szolgáltatások minősége javuljon. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pitypang Óvoda, a Szivárvány 
Óvoda, a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, a Czövek 
Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat, 
az Nagy Gáspár Városi Könyvtár és az Erkel Ferenc Művelődési Központ alábbi 
tevékenységeit 2011. november 31. napjával megszünteti és ezen tevékenységek 
elvégzését 2011. december 1. napjával gazdasági társasági formába integrálja a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-be: 

a. gondnokság, 
b. karbantartás, 
c. takarítói feladatok. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pitypang Óvoda vezetőjét, a Szivárvány 
Óvoda vezetőjét, a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója, a Nagy Sándor József 
Gimnázium igazgatóját, a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatóját, a Híd Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, az Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár vezetőjét és az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét, valamint a 
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2. pontban 
foglaltakra az alábbi ütemezésben a szükséges munkajogi intézkedéseket tegyék meg: 

 
Időpont: Intézkedés: 
2011. október 31. 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. november 15. Kjt 25/A. § (5) bekezdés: Nyilatkozat a munkavállaló részéről, 
hozzájárul-e a továbbfoglalkoztatáshoz. 

2011. december 1. Átadás 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. 

 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott feladat-kiszervezésével 

kapcsolatos személyi jellegű költségek fedezetét az intézmények személyi juttatás keret 
terhére biztosítja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott feladat-kiszervezésével 
kapcsolatos dologi jellegű költségek fedezetét az intézmények költségvetési keret terhére 
biztosítja. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő Budakeszi Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosítását a 2011. a létszámokra vonatkozóan, valamint felkéri a polgármestert, hogy 
azt terjessze a Képviselő-testület elé. 
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7. 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 és azt terjessze a 
Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. és 4-5. pontra: azonnal 
 3. pontra: folyamatos, befejezésre 2011. december 1. 
 6. és 7. pontra: 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1-2. és 4-5. pontra: polgármester 
 3. pontra: Pitypang Óvoda vezetője, 
   Szivárvány Óvoda vezetője, 
   Széchenyi István Általános Iskola mb. igazgatója 
   Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója, 
   Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézet  
  igazgatója, 
   HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 
   Nagy Gáspár Könyvtár vezetője, 
   Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője, 
   BVV Kft. ügyvezetője 
 6. pontra: polgármester, jegyző 
 7. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 

 
 
392/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a fenntartásában lévő intézmények 
gondnoksági, karbantartói és takarítói feladatok ellátását a szolgáltatások minőségének 
figyelembe vételével a mindenkori költségvetésében tervezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
393/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az illegális hulladéklerakó felszámolási 
munkálataira az előzetesen biztosított 2.500.000,- Ft-on túl 552.000,- Ft, azaz összesen 
3.052.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
394/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda kapacitásbővítése kapcsán szükségessé 
vált mérőbővítéshez biztosítja a Fővárosi Vízművek számára fizetendő 752.560,- Ft + ÁFA 
összeget az általános tartalékkeret terhére.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
395/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t az egységes önkormányzati 

és intézményi beszerzési koncepció kidolgozására, 2011. október-december hónapokra, 
havi 200.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés 
előkészítésére és a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester és  
  ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
396/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő téri parkban elhelyezendő 

biztonsági kamerák telepítésére 1.511.013.- Ft fedezetet az általános tartalékkeret terhére 
biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét a beszerzéssel és 
telepítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
397/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság (NMHH) részére a lakosságot érő rádiófrekvenciás elektromágneses 
sugárzás mérési programmal kapcsolatban mérőműszerek kihelyezésére az önkormányzat által 
fenntartott alábbi intézmények tekintetében: 
− Szivárvány Óvoda, 
− Pitypang Óvoda, 
− Széchenyi  István Általános Iskola, 
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− Nagy Sándor József Gimnázium 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellene szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
398/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
• Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP 3.3.1.-B-10-2010. 

„Belterületi csapadékvíz rekonstrukciója” elnevezésű pályázattal kapcsolatban hozott 
343/2010 (IX. 14.) számú, a 269/2011 (VII. 28.) számú, a 323/2011 (VIII. 16) számú és 
331/2011. (VIII. 25.) számú önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi és 
lemond a 80 MFt elnyert támogatási összegről. 

• Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a támogatási összeg 
lemondására vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedéseket a közreműködő 
szervezet felé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
399/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja Budakeszi külterületén a 0103/453, 
0103/454, 0103/455 helyrajzi számon autómodell terepversenypálya létrehozását és 
működtetését az Adamasz Kft által, azzal a feltétellel, hogy az átminősítéssel, kialakítással, 
fenntartással kapcsolatos költségeket, valamint az egyéb felmerülő összes költséget az 
Adamasz Kft viseli. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
400/2011. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján foglalkoztatást 
helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatás) részesülők rövid időtartamú 
foglalkoztatásának megkezdéséhez szükséges Budapest Főváros Kormányhivatal 
Munkaügyi Központtal kötendő Hatósági Szerződést, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 404/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzatot terhelő önrészt, mely bruttó 
58.513 Ft, a költségvetésben szereplő közfoglalkoztatási keretének terhére biztosítja.  

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

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a 
határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozat az alábbi feltétellel 
egészül ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, ellenőrizze, hogy az 
előzetesen egyeztetett terveknek megfelelően készítették-e el az utastájékoztató rendszereket, 
illetve a „hozzájárul” szövegrész helyébe „tulajdonosi hozzájárulását adja a BKV ZRt 
részére” szövegrész lépjen. 
Fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
401/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a BKV ZRt részére a BKV 
„Futár” projekt keretén belül a Dózsa György téri autóbusz végállomásra és az Erkel utcai 
buszmegállóba utas-tájékoztató rendszer telepítéséhez az alábbi feltételekkel: 
− Az utas-tájékoztató rendszer alépítményeit az Erkel utcai megállóban csak a jelenleg is 

folyó Városközpont rehabilitációs pályázat kivitelezési munkáival összhangban, 
legkésőbb ezek befejezéséig lehet megvalósítani. 
Ezt követően a „Futár” projekt megvalósítására bontási engedély az adott területre 5 évig 
nem adható ki. 

− A utas-tájékozató táblák elhelyezése és üzemeltetése nem jelenthet költséget Budakeszi 
Város Önkormányzata számára. 

− Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, ellenőrizze, hogy az előzetesen 
egyeztetett terveknek megfelelően készítették-e el az utastájékoztató rendszereket 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
402/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló rendelet 2011. november 01-i 
bevezetéséről szóló tájékoztatót elfogadja és úgy dönt, hogy a rendelet hatálybalépéséről egy 
tájékoztatót jelentet meg a Budakeszi Hírmondóban, a hirmondo.budakeszi.hu  honlapon, a 
www.budakeszportal.hu honlapon, valamint azt a környező települések Polgármesteri 
Hivatalába is eljuttatja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
403/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében 
a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt alábbi három 
helyszínre tervezett gyalogos átkelő engedélyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja:  
 
I. Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz) 
II. Dózsa György tér (495/1 hrsz) 
III. Márity László utca (2414 hrsz). 

  
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja kiegészül azzal, hogy a felmondási idő 1 hónapban kerüljön 
megjelenésre abban az esetben, ha az önkormányzat hasznosítani kívánja a Farkashegyi 
Repülőtéren az Adamasz Kft-nek, autómodell terepversenypálya kialakítására biztosított 
területet; 3. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 399/2011. (IX. 
13.) számú (autómodell terepversenypálya létrehozása) önkormányzati határozatot. 
A fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
404/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
4 Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy térítésmentesen biztosít egy 70x30 

méteres területet az Adamesz Kft részére a Farkashegyi Repülőtéren, azzal a feltétellel, 
hogy az autómodell terepversenypálya kialakításával, fenntartásával kapcsolatos 
költségeket, valamint az egyéb felmerülő összes költséget az Adamasz Kft viseli, 
valamint az önkormányzat részére térítésmentesen elkészíti a Farkashegyi Repülőtér 
honlapját. 

5 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
megjelölt szerződés elkészítésére úgy, hogy a felmondási idő 1 hónapban kerüljön 
megjelölésre abban az esetben, ha az önkormányzat hasznosítani kívánja a Farkashegyi 
Repülőtéren az Adamasz Kft-nek, autómodell terepversenypálya kialakítására biztosított 
területet. A Képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

6 Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 399/2011. (IX. 13.) számú 
(autómodell terepversenypálya létrehozása) önkormányzati határozatot. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester, dr. Szilágyi István ügyvéd 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
405/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola 

alábbi osztályai és napközis csoportjai számára a létszámtúllépések engedélyezéséhez 
szükséges hozzájárulását a 2011/2012. tanévre megadja az alábbiak szerint:  
1.b művészeti irányultság 32 fő 
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1.d német nemzetiségi osztály 31 fő 
2.b művészeti irányultság 26 fő 
2.f általános tantervű 26 fő 
3.b művészeti irányultság 29 fő 
3.d német nemzetiségi irányultság 27 fő 
3.f általános tantervű 28 fő 
4.c ének-zene irányultság 27 fő 
4.d  német nemzetiségi irányultság 29 fő 
1. napközis csoport 34 fő 
2. napközis csoport 28 fő 
3. napközis csoport 34 fő 
4. napközis csoport 29 fő 
5. napközis csoport 20 fő 
6. napközis csoport 27 fő 
7. napközis csoport 32 fő 
8. napközis csoport 34 fő 
9. napközis csoport 34 fő 
10. napközis csoport 34 fő 
11. napközis csoport 34 fő 
12. napközis csoport 28 fő 
13. napközis csoport 30 fő 
14. napközis csoport 37 fő 
15. tanulószoba 19 fő 
16. csoport 33 fő 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola 
igazgatóját, hogy a létszámtúllépés engedélyezéséhez szükséges jóváhagyásokat az 
érintett szülői szervezetektől, illetve a Diákönkormányzattól szerezze be. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: SZIÁI mb. igazgató 

 
 

K. m. f. 
 
 
 Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
 polgármester jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
406/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola 

(OM azonosító: 032445) pedagógus létszámának 1 fő tanító álláshely növelésének 
engedélyezését 2011. október 1. napjától jóváhagyja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy biztosítja a 2011. évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére az 1. pontban meghatározott álláshelyhez szükséges 
460.000,- Ft pénzügyi fedezetet 2011. október-november hónapra, valamint a 2012. 
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január 1-jétől a 2012-es tanítási év végéig felmerülő bérköltséget a 2012-es 
költségvetésbe beépíti.  

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
407/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetésben 
11 MFt átcsoportosít a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretéből az általános 
tartalékkeretbe. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
408/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzatának 
intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére béren kívüli juttatásként meleg 
étkezési utalványt biztosít 3 hónap időtartamra 6.000,- Ft/álláshely/hó értékben, melynek 
fedezetét az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
1. pontban szerepelő „2011. december 31-ig” szövegrész helyébe „2011. november 30-ig” 
szövegrész lépjen, és az alábbi határozatot hozta: 
 
409/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 178/2011. (V. 26.) számú 

(építményadó elmulasztott bevallási kötelezettségéről) önkormányzati határozat 3. 
pontjában szereplő „2011. szeptember 30-ig terjedő időszakban” szövegrész helyébe 
„2011. november 30-ig terjedő időszakban” szövegrész lép. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban 
szereplő változás megjelentetésére a lakosság részére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
410/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök Község 
Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi Társulási 
megállapodás módosítását. 

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 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
411/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal székhelyére (Budakeszi, Fő u. 
179.) történő költözés költségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
 2011. évi költségvetés 2012. évi költségvetés 
 terhére terhére 
Szerver szoba 537.500,- Ft 
Telefon kp+készülék 1.250.000,- Ft 
Fénymásoló 50.000,- Ft 
Internet 150.000,- Ft 
Ülésterem 150.000,- Ft 
Költözés 1.023.750,- Ft 
Irattár és PÖ konténer átköltözés 187.500,- Ft 
Házasságkötő terem 285.000,- Ft 
Pénztár 1.100.000,- Ft 
Lemezszekrények 1.100.000,- Ft 
Egyebek 100.000,- Ft 
Bútor  1.350.000,- Ft 
Egyéb bútor   6.036.000,- Ft 
Összesen: 5.933.250,- Ft 7.386.000,- Ft 
 
A Képviselő- testület a költözés 2011. évi 5.933.250,- Ft költségeit részben a költségvetés: 
„Költözés oda-vissza”, valamint „Kisértékű beszerzés”, illetve „Kisértékű IT keret”, továbbá 
az általános tartalékkeret, 7.386.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 
. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 452/2011. (X. 18.) számú önk. hat. 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
412/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal székhelyére (Budakeszi, Fő 

u. 179.) történő költözéssel a NoePrima Kft-t bízza meg 819.000.-Ft + ÁFA díjazásért, 
melynek fedezete a 411/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat alapján 
biztosított. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott szerződés elkészítésére és a polgármestert annak aláírására. 

. 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
413/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal irattárkonténereinek a 

székhelyre (Budakeszi, Fő u. 179.) történő átszállítására az A1 Container Hungária Kft-t 
bízza meg 150.000,- Ft + ÁFA díjazásért, melynek fedezete a 411/2011. (IX. 29.) számú 
önkormányzati határozat alapján biztosított. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott szerződés elkészítésére és a polgármestert annak aláírására. 

. 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
414/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az újonnan épült Polgármesteri Hivatal irodabútorai 

és egyéb berendezési tárgyai tekintetében Stulwerk Kft. (2092 Budakeszi, Budaörs Köz 
1.) alábbi ingyenes felajánlásait fogadja el: 
− 65 db forgószék átkárpitozása és az egyéb szükséges javítások elvégzése; 
− valamennyi fémlábú tárgyalószék kárpitozása; 
− 16 db Step 305 karszék alulex vázzal, támlával sorolóelemmel. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott ingyenes felajánlással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
.Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
415/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 167 - 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az újonnan épült Polgármesteri Hivatal 
irodabútorai és egyéb berendezési tárgyai beszerzésére a Stulwerk Kft-től (2092 Budakeszi, 
Budaörs Köz 1.) kerüljön sor az alábbi fizetési feltételekkel: 
Bútor 1.350.000,- Ft 
Egyéb bútor 6.036.000,- Ft 
Mindösszesen: 7.386.000,- Ft 
 
A 7.386.000,- Ft összeg kifizetése 2012. évben történik, melynek fedezete a 411/2011. (IX. 29.) 
számú önkormányzati határozat alapján biztosított. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
416/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a belső építész-tervező 
bevonásával kérjen újabb ajánlatokat a függönyök megoldására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
417/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal külső 
környezetében – közterületen - 3 db térfigyelő kamera kiállás helye kerüljön kiépítésre, egyben 
felkéri a BVV Kft-t, hogy az árajánlatot nyújtsa be a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságnak. 
. 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
418/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakeszi 
Közbiztonságáért Közalapítvány részére a Városi Ügyelet/Polgárőrség lakókonténerének a 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 432/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat 
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Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvarára való költöztetéséhez és 
elhelyezéséhez a Polgármesteri Hivatal végleges telephelyre való költözésével egyidejűleg. 
. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
419/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete dr. Tóthpál Tamás részre a Pest Megyei Bíróság 
8.Mf.20.188/20011/9 számú ítéletében foglalt 363.396,- Ft viszontkövetelésének megfizetésére 
18 havi részletfizetést  nem engedélyez. 
. 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
420/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyepmesteri pályázat nyertesének a KKKB és a PVB 
döntéseinek figyelembevételével az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-t nyilvánítja és felkéri az 
önkormányzat ügyvédjét a gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szerződés 
kidolgozására, valamint a polgármestert a szerződés aláírására.  
. 
Határidő: következő KT ülés Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
421/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dr. Hamvasi Miklós és Tsa. Fogászati Betéti 

Társasággal (cégjegyzékszám: 01-06-720096, adószám: 20225449-2-41, székhely: 1022 
Budapest, Bimbó út 114/A.) 1998. december 28.-án kötött megbízási szerződés 2011. 
október 31. nappal történő felmondását tudomásul veszi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a fogászati ellátásra Dr. Hamvasi Miklós egyéni 
vállalkozóval köt megbízási szerződést 2011. november 01. napjával. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a Dr. Hamvasi Miklóssal 
kötendő megbízási szerződés előkészítésére, a szerződés aláírására pedig a polgármestert. 

 
Határidő: 1-3. pontra: 2011. november 01.               Felelős: 1-2. pontra: polgármester 

3.    pontra: polgármester, 
   ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 483/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
422/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, az előző évekhez hasonlóan 2011. évben is 

támogatja, hogy kerüljön megszervezésre az egyszeri ingyenes nőgyógyászati 
szűrővizsgálat. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Harsányi Lehelt a vizsgálatok 
elvégzésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a védőnői szolgálatot, hogy a szűrővizsgálat 
hirdetéséről gondoskodjon, valamint a lebonyolítását a szükséges eszközökkel, 
személyekkel biztosítsa. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete, felkéri az ügyvédet a dr. Harsányi Lehellel kötendő 
egyszeri nőgyógyászati szűrővizsgálatra vonatkozó szerződés előkészítésére, valamint a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges 
ÁNTSZ engedélyek beszerzéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 1-5. pontra: 2011. november 01.                Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
  4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
  5. pontra: jegyző 
 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy „a 
szálláshely használatáért havi 0,- Ft/fő bérleti díjjal” szövegrész helyébe „a szálláshely 
használata térítésmentes” és az alábbi határozatokat hozta: 
 
423/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul, a Budakeszi Bölcsődében megüresedett 

46 m2-es 1+1 félszobás komfortos – emeleti - szolgálati lakás 3 fő – Budakeszi 
Rendőrőrsön dolgozó - fiatal pályakezdő rendőr részére szálláshelyként való 
használatához, 2011. október. 01-től 2012. szeptember  
30-ig. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, az 1. számú pontban leírt 
ingatlan kiürítésére és tisztasági festésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a lakáshasználati 
szerződés elkészítésére (a szálláshely használata térítésmentes, viszont a lakás rezsi 
költségét az azt használó rendőröknek kell megfizetnie), valamint a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezető 

                                           
1 Hatályon kívül helyezi a 433/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat 
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 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
424/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatalban 
időszaki kiállítások kerüljenek megrendezésre. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 5 mellette, 2 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
425/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatal belső 
falain kerüljenek elhelyezésre olyan tablók, amelyek a rendszerváltás óta ciklusonként 
mutatnák be a polgármestert, a képviselőket és a jegyzőt, mely egy-egy olyan nevezetes fotóval 
egészülne ki, amely az adott ciklusban készült. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
426/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elismert 
követelések behajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket, és erről a következő 
rendes képviselő-testületi ülésre készítsen írásos beszámolót. 
 
Határidő: következő rendes KT ülés Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
427/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete a főszerkesztői feladatok ellátására az Önkormányzat, az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ, valamint az Illir Kereskedelmi, Kulturális és Szolgáltató Bt. 
(dr. Illisz László) között 2011. január 25-én létrejött megbízási szerződés módosítását melléklet 
szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
428/zárt/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a főszerkesztői feladatok ellátására az 

Önkormányzat, az Erkel Ferenc Művelődési Központ, valamint az Illir Kereskedelmi, 
Kulturális és Szolgáltató Bt. (dr. Illisz László) között 2011. január 25-én létrejött 
megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2011. október 12. 
napjával elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés aláírására. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
429/zárt/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat kommunikációval kapcsolatos 

feladatainak ellátására az Önkormányzat, valamint Omega System Kft között 2011. 
augusztus 25-én létrejött vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2011. október 12. napjával elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés aláírására. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
a III. határozati javaslat a „300.000,- Ft + ÁFA díjazással”szövegrésszel egészüljön ki és  az 
alábbi határozatot hozta: 
 
430/zárt/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és az Omega System Kft között 

létrejövő - a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat, valamint annak internetes 
felületének főszerkesztői feladatait és az önkormányzat kommunikációval kapcsolatos 
feladatainak ellátását magába foglaló - megbízási szerződést 2011. október 12. naptól 
2012. október 12. napjáig határozott időre melléklet szerinti tartalommal elfogadja 
300.000,- Ft + ÁFA díjazással. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
431/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a település lakáskoncepcióját melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a korábbi lakáskoncepció 

elfogadásáról és annak módosításáról szóló 38/2002. (III. 7.) számú, 301/2008. (XI. 13.) 
számú és 372/2009. (XI. 10.) számú önkormányzati határozatokat. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy„1-
2. számú irodáinak” szövegrész helyébe „1. sz. irodának” szövegrész lép és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
432/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 418/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati 

határozatát hatályon kívül helyezi.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakeszi 

Közbiztonságáért Közalapítvány részére, a Városi Ügyelet/Polgárőrség lakókonténerének a 
BVV Kft. Erdő utcai telephelyének udvarára való költöztetéséhez és elhelyezéséhez, a 
Polgármesteri Hivatal végleges telephelyre való költözésével egyidejűleg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul, a BVV Kft. Erdő utcai telephelyről történő 
kiköltözésével megüresedő udvari barakképület 1. számú irodáinak Budakeszi Városi 
Polgárőr Khsz. részére való átadásához. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az önkormányzat Erdő utcai 
ingatlanának (amely jelenleg a BVV Kft. használatában van) 2-3. pontban leírt használata 
a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány, illetve a Budakeszi Városi Polgárőr Khsz. 
részére térítésmentes. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
433/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 423/2011. (IX. 29.) számú önkormányzati 

határozatát hatályon kívül helyezi.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul, a Budakeszi Bölcsődében megüresedett 

96 m2-es 2+1 félszobás komfortos – emeleti - szolgálati lakás 5 fő – Budakeszi 
Rendőrőrsön dolgozó - fiatal pályakezdő rendőr részére szálláshelyként való 
használatához, 2011. október. 01-től 2012. szeptember 30-ig. A szálláshely használata a 
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fiatal pályakezdő rendőrök részére térítésmentes, viszont a lakás rezsi költségét az azt 
használó rendőröknek kell megfizetnie, a megkötött lakáshasználati szerződés alapján. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, a Budakeszi Bölcsődében lévő 
46 m2-es lakás kiürítésére és tisztasági festésére, valamint a 2. pontban leírt lakásra és 
lakáshasználatra tekintettel, a tető- szigetelés javítására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a 2. pontban 
leírtak szerinti lakáshasználati szerződés elkészítésére, valamint a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3.pontra: BVV Kft. ügyvezető 
  4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
434/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a Makkosmária belterületbe 

vonásával kapcsolatos költségek megfizetésére a kérelmezőknek részletfizetési 
lehetőséget biztosít maximum 3 havi részletben. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makkosmária belterületbe 
vonásával kapcsolatos költségek megfizetésére, a kérelmezőknek a fizetendő összeg 
csökkentését, elengedését nem engedélyezi. 

3. Budakeszi Város Képviselő–testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a részletfizetési 
megállapodások előkészítésére, valamint a polgármestert azok aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3.pontra: polgármester,  
  ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 2 ellene és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
támogatás összege 100.000,- Ft legyen és az alábbi határozatot hozta: 
 
 
435/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. október 10-16-a között megrendezésre kerülő „III. 
Mezei Mária Kulturális Emlékhét” megvalósításához 100.000.- Ft-ot biztosít a Kompánia 
Színházi Társulat részére az általános tartalékkeret terhére és felkéri a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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436/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális segély keretet az alábbiak szerint 
átcsoportosítja:   
 
Az időskorúak járadékáról 350.000.-Ft-ot az ápolási díj keretre, 
Köztemetési keretről 200.000.-Ft-ot az ápolási díj keretre, 
Mozgáskorlátozott keretről 350.000.-Ft-ot az ápolási díj keretre. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
437/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a Budakeszi 

Közbiztonságáért Közalapítvány változásokat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megválasztotta Horváth Ferencet kuratóriumi tagnak 

és felkéri, hogy a tisztségének elfogadásáról és az Alapítóval való kapcsolatáról 
nyilatkozzon. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete kijelenti, hogy a korábban megindított 
változásbejegyzési eljárás során, a hiánypótlási időből való kicsúszásra azért került sor, 
mert a nyári ülésszak és szünet miatt a döntéshozatal, valamint a korábbi kuratóriumi tag 
lemondása és az új kijelölése tárgyában megtett intézkedésekre további időre volt szükség. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Budakeszi 
Közbiztonságáért Közalapítvány korábbi, alapító okirat módosítással kapcsolatos eljárást 
szüntesse meg, ezzel egyidejűleg az új eljárást, a változtatásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratnak megfelelően kezdeményezze az illetékes bíróságnál. 

 
 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1- 3. pontra: polgármester 
 4. pontra: polgármester, 
 ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
438/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Kerekmező és Kenderföld utcák 
csapadékvíz-elvezetését azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal kérjen be 3 db tervezői árajánlatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
439/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja mellékelt tartalommal a Mamutfenyők 
környezetének megújítására vonatkozó kertépítészeti tervet. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat ügyvédjét, ifj. dr. Szilágyi 
Istvánt a Kohó Kulturális és Közművelődési Egyesülettel kötendő támogatási szerződés 
és a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötendő megállapodás előkészítésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottságot a helyi jelentőségű természeti területek védettségének 
fenntartásáról szóló 3/2008 (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításának 
előkészítésére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
440/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (2092 
Budakeszi, Knáb János u. 60.) sportudvarán lévő, a Budakeszi, Széchenyi István 
Általános Iskola udvarán álló fák állapotáról szóló 2010. június 14. kelt szakvélemény 
szerinti 33. sorszámú 1 darab mezei juharfa kivágásához hozzájárul. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Széchenyi István Általános Iskola 
igazgatóját a fakivágással kapcsolatos intézkedések megtételére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a Széchenyi István 
Általános Iskola udvarán kivágott fa helyett 2 új fát ültessen a város területén.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra Széchenyi István Általános Iskola igazgatója 
 3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője  
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
441/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda 2010/2011-es tanévről szóló 
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
                                                                                                                                                                                                          
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
442/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2010/2011-es tanévről szóló 
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
                                                                                                                                                                                                                
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
443/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2010/2011-es 
tanévről szóló beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
444/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium 2010/2011-es tanévről 
szóló beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
                                                                                                                                                                                                                           
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
445/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Zeneiskola 2010/2011-es tanévről szóló 
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

JEGYZŐKÖNYVI   KIVONAT 
a Képviselő-testület 2011. október 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
446/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda számára a 
létszámtúllépés engedélyezéséhez szükséges hozzájárulását a 2011/2012. nevelési évre 
megadja az alábbiak szerint: 
 
Őzike csoport 26 fő 
Fecske csoport 27 fő 
Hangya csoport 28 fő 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
447/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Czövek Erna AMI számára a 
létszámtúllépések engedélyezéséhez szükséges hozzájárulását a 2011/2012. nevelési évre 
megadja az alábbiak szerint: 

 

2 szolfézscsoport  16 fő/csoport 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
448/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna AMI Tehetségpontként való 
regisztrálásához fenntartói hozzájárulást ad. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 fő mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
449/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központnak az 1956-os 
Forradalom 55. évfordulója alkalmából tartandó október 23-ai Budakeszi Városi Ünnepség 
menetéről szóló tervezetét melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
450/2011. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 3 db irattári konténerének 

Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény udvarára való elhelyezésével 
kapcsolatos területkialakítási munkákra 228.200,- Ft+Áfa összeget biztosít a BVV Kft. 
részére, az általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a BVV Kft-vel kötendő 
megbízási szerződést melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert, az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
451/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft vezetőjét, hogy a Wass Albert szobor 
2011. október 23-i avatásáig az elvégezhető legkisebb beavatkozással - a tervezővel és a szobor 
alkotójával egyeztetve - a munkálatokat végeztesse el, melyhez a képviselő-testület max. 
150.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
452/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 411/2011. (IX. 29.) számú (Polgármesteri Hivatal 

székhelyére történő visszaköltözésével kapcsolatos költségekre fedezet biztosítása) 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal székhelyére (Budakeszi, Fő 
u. 179.) történő költözés költségeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
 2011. évi 

költségvetés 
terhére 

2012. évi 
költségvetés 
terhére 

2013. évi 
költségvetés 
terhére 

Szerver szoba  537.500,- Ft   
Telefon kp. + készülék  484.000,- Ft   
Fénymásoló  50.000,- Ft   
Internet  150.000,- Ft   
Ülésterem  150.000,- Ft   
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Költözés  1.023.750,- Ft   
Irattár és PÖ konténer 
átköltözés 

 187.500,- Ft   

Házasságkötő terem  285.000,- Ft   
Pénztár  1.100.000,- Ft   
Lemezszekrények  1.100.000,- Ft   
Egyebek  100.000,- Ft   
Tanácstermi bútor  2.036.000,- Ft  2.000.000,- Ft  2.000.000,- Ft 
Szavazórendszer   700.000,- Ft  
Bútor   1.350.000,- Ft  
Összesen:  7.203.750.- Ft  4.050.000,- Ft  2.000.000,- Ft 

 
A képviselő-testület a költözés 2011. évi 7.203.750,- Ft költségeit részben a költségvetés 
„költözés oda-vissza”, valamint a „kisértékű beszerzés”, illetve a „kisértékű IT keret”, továbbá 
az általános tartalékkeret; 4.050.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés terhére; 2.000.000,- Ft-ot 
a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 
. 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 3. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a 
BVV Kft-t, hogy a Zichy Péter utca aszfalt szőnyegezési munkálatait a korábban beérkezett 
legkedvezőbb ajánlat alapján készíttesse el.  
A fenti szavazás alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
453/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a nem szilárd burkolatú utak burkolat javítására 

1.950.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkálatok megszervezésére 

és elvégzésére. A munkálatokat az alábbi utcákban kell elvégezni: 
– Bem utca: szintezés, feltöltés 
– Szász utca: részleges burkolatjavítás 
– Árnyas utca: kátyúzás 
– Rigli utca: kátyúzás 
– Akácfa utca: részleges kátyúzás 
– Zsálya utca: szintezés, feltöltés 
– Kerekmező utca: kátyúzás 
– Kenderföld utca: kátyúzás 
– Mandula utca: kátyúzás 
– Vadverem utca: kátyúzás 
– Táncsics Mihály utca: részleges kátyúzás 
– Makkosi út – Megyei út kereszteződés: szintezés, feltöltés 

3. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a BVV Kft-t, hogy a Zichy Péter utca aszfalt 
szőnyegezési munkálatait a korábban beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján készíttesse 
el. 

. 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: BVV Kft ügyvezető igazgató 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
454/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Eduinvest Kft a KMOP-4.5.2.11 számú 

„Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 
című pályázat dokumentációjának elkészítésére tett ajánlatát, és megbízza a BVV Kft-t 
és ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a szerződés előkészítésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajánlat alapján 
kidolgozott szerződés megkötésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szerződés fedezetét, 1.200.000,- Ft + ÁFA 
összegben az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

. 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: BVV Kft ügyvezető igazgató, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 2-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
455/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, a 
város forgalmi rendjével kapcsolatban felmerült javaslatokat és észrevételeket, majd azokat – a 
kihelyezett KRESZ táblákkal kapcsolatos forgalmi rendelet módosítással együtt – terjessze a 
képviselő-testület elé. 
 
Határidő: novemberi KT ülés Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
456/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sorsunk és Jövőnk 

Szeretetszolgálat részére 180.000,- Ft-ot biztosít, hogy a krízis helyzetbe került 
Budakeszi család elhelyezést nyerjen 2011. december 31-ig. Az összeget a képviselő-
testület az általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet, hogy a Sorsunk és Jövőnk 
Kiemelten Közhasznú Alapítvány jogutódjával a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálattal 
megkötött megállapodást vizsgálja felül. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd, polgármester 
 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 181 - 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
457/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft ügyvezetőjét, hogy készítsen 

kimutatást a cég gazdálkodásáról a 2011. január 01. – 2011. július 30. közötti időszakra 
vonatkozóan. A kimutatást a belső ellenőr véleményezze, vesse össze a korábbi 
ügyvezetés gazdálkodásra vonatkozó jelentéseivel (kiemelten az üzleti terv korábbi 
változataival) és tárja fel a hiány kialakulásának okait. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft ügyvezetőjét, hogy készítsen 
kimutatást, illetve tervet a 2011. augusztus 1-től induló időszak gazdálkodására 
vonatkozólag. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Kft likviditási nehézségeinek áthidalására 
2 MFt előleget biztos az általános tartalékkeret terhére az első félév hiányt eredményező 
gazdálkodásának konszolidációja érdekében. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft ügyvezetőjét, hogy készítsen 
beszámolót a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság soron következő rendes ülésére 
a pénzkeret felhasználásáról. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal 
 2. és 4. pontra: KT soron következő rendes ülése 
Felelős: 1., 2. és 4. pontra: BSZM Kft ügyvezetője 
 3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
458/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
 
a. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BKV ZRt. 222-es járatának Halottak napi, 

rendkívüli hétvégi menetrendjére vonatkozó mellékelt ajánlatát forrás hiányában a 2011-
es évben nem tudja elfogadni. 

b. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BKV ZRt-t, hogy vizsgálja meg ugyanezen 
igény kielégítésének a lehetőségét a 2012. év vonatkozásában és felhatalmazza a 
Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot az ezzel kapcsolatos tárgyalás 
lebonyolítására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: VK Tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
459/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakezsi Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Blue Banana Sportklub az 
önkormányzat tulajdonában lévő sportpályán a mellékletben megjelölt területen egy 
kerékpáros crosspályát alakítson ki. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
megjelölt területre vonatkozó bérleti szerződést aláírja a Blue Banana Sportklubbal. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
460/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 454/2011. (X. 18.) számú 

önkormányzati határozatot. 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a EuroRaptor Kft. ajánlatát a KMOP-4.5.2-11 

számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázat dokumentációjának elkészítésére, és megbízza a BVV Kft-t és 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a szerződés előkészítésére. 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat alapján 
kidolgozott szerződés megkötésére. 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a szerződés fedezetét, bruttó 1.270.000,-  
Ft-ot a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.1 

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

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 fő mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
461/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Vadász Bence ajánlatát a KMOP-4.5.2-

11 számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó új bölcsőde építési engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészítésére az alábbiak figyelembe vételével:  
− a szerzői jog engedélyezési tervvel egyidőben történő kötelező átruházásának 

elvállalása jelképes 5,- Ft értékben;  
− tervezési hibákból adódó többletköltségek fedezetének közvetlen biztosítása a 

tervezői felelősség biztosítás terhére;  
− az építési engedélyezési tervek alapján készült költségbecslés ellenőrzése;1  
− az engedélyezési és a kiviteli tervekkel kapcsolatban semmilyen egyéb költség nem 

merülhet fel;  
− a tervező kötelezettséget vállal, hogy az ajánlatában szereplő összegért elvállalja a 

kiviteli tervek elkészítését is;  

                                           
1 módosította a 25/2012. (I. 26.) sz. önk. hat. 
1 módosította az 50/2012. (II. 09.) számú határozat 
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− az épület bekerülési költsége maximum 150 MFt + ÁFA lehet. A terveket a pályázati 
kiírás szerint kell elkészíteni;  

− az építési engedély kiadásáig az engedélyezési terv díjából 20 %-ot az önkormányzat 
visszatart; 

− a tervező felvállalja, hogy a tervtanácsi és a közbeszerzési előkészítő és bíráló 
bizottság ülésein részt vesz; 

− a szerződés mellékletét képezi a korábban egyeztetett tervezési program. 
A Képviselő-testület megbízza a BVV Kft-t és ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet a 
szerződés előkészítésére  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat alapján 
kidolgozott szerződés megkötésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szerződés fedezetét az engedélyezési 
tervdokumentációkra 1.500.000,- Ft+ÁFA, a kiviteli tervdokumentációkra 2.100.000,- 
Ft+ÁFA összegben állapítja meg, amelyet az általános tartalék keret terhére biztosít. 

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

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
462/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja dr. Somogyi Farkas József BVV Kft. 

Felügyelő Bizottsági tagságról való lemondását. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. Felügyelő Bizottságába Tóth Gábort 

választja meg. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
463/2011. (X. 27.) számú önkormányzati határozat: 
 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Tóth Gábor Keszivíz Kft. Felügyelő 
Bizottsági tagságról való lemondását. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottságába Ohr 
Alajost választja meg. 

 

Határidő: azonnal   Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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464/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelöletlen szerkezeti egységre tett 
észrevételt kivéve, nem ért egyet a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-1486/1/2011. számú 
törvényességi észrevételében foglaltakkal (HÉSZ pontosítás), az alábbi indokok alapján: 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal 30PM-1486/1/PM ügyiratszámú törvényességi észrevételét a 
Képviselő-testület áttanulmányozta, és az észrevételben foglaltaktól eltérően értelmezi a 
kifogásolt hatályos HÉSZ előírások jogi hátterét, az alábbiak szerint: 
 
 
1. A HÉSZ 66. § (11) a) pontjában a Makkosmária területére vonatkozó előírások között az 
alábbi szakasz szerepel: 

„Építési engedély csak rendezett telekre adható ki. 

Rendezettnek tekinthető egy telek, ha a Szabályozási Tervben előírt telekalakítási eljárást 
(közterület céljára történő lejegyzés, kerítésáthelyezés, épületbontás, teljes, önálló rákötésű 
közművesítettség (víz, gáz, csatorna, elektromos energia), maradéktalanul elvégezték.” 

Az észrevételben hivatkozott Étv. szakasz szövege a következő: 

„36. § (1) Építésügyi hatósági engedély törvényben, kormányrendeletben meghatározottak 
szerint akkor adható, ha 
a) a tervezett építési tevékenység megfelel a 18-22. §-ban, és a 31. § (1) bekezdésében 
előírtaknak, 
b) az építési tevékenységgel érintett telek kialakítása a 23. és 24. §-ban, a településrendezési 
tervekben, illetőleg a jogszabályokban meghatározottak szerint megtörtént, 
c) a tervezett építmény vagy építészeti-műszaki megoldás megfelel 
ca) a 31. § (2)-(5) bekezdésében előírt követelményeknek, 
cb) az általános érvényű szakmai és a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, 
cc) az egyes építményekre, területekre védettséget elrendelő jogszabályoknak és az előzetes 
hatósági eljárásokban előírt követelményeknek, 
cd) az építészeti minőség és értékvédelem jogszabályban meghatározott szempontjainak, 
valamint 
d) az építmény megépítése, rendeltetése, használata, fenntartása nem okoz a környezetében 
olyan káros hatást, amely 
da) a terület rendeltetésének megfelelő és jogszabályban meghatározott mértéket 
meghaladná, 
db) az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetné, 
e) az építmény rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságához szükséges 
ea) járulékos építmények (közművek, utak, burkolatok, parkolók stb.), illetőleg 
eb) közlekedési hálózathoz való csatlakozás, valamint 
ec) a közmű- és energiaellátás 
a használatbavételi engedély megkéréséig biztosítható, illetve a használatbavételi 
engedélyezéskor rendelkezésre áll” 

A hivatkozott 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet megfelelő szakasza a következőképpen 
hangzik: 

„(5) Az építési tevékenységgel érintett telek akkor minősül rendezettnek, ha a helyi építési 
szabályzat, szabályozási terv, ezek hiányában az illeszkedés szabályai szerint – ha szükséges, 
telekalakítási eljárást követően – alakították ki, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.” 
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A fenti Étv. szövegben az észrevételben hivatkozott ec) pontot megelőzően a b) pont az építési 
engedély kiadásához szükséges feltételként azt írja elő, hogy „az építési tevékenységgel érintett 
telek kialakítása a 23. és 24. §-ban, a településrendezési tervekben, illetőleg a jogszabályokban 
meghatározottak szerint megtörtént”. Ugyancsak a helyi építési szabályzatnak, szabályozási 
tervnek megfelelő kialakítást írja elő a kormányrendelet is. Ezek a jogszabályi helyek tehát nem 
ellentétesek az országos jogszabályokkal, hiszen azok kifejezetten lehetővé teszik, hogy a telek 
kialakításával kapcsolatosan a helyi építési szabályzat előírásokat tegyen, a HÉSZ - ben 
szereplő feltételek megítélésünk szerint ilyennek számítanak. 

 

2. Észrevétel fogalmazódott meg továbbá azzal kapcsolatosan, hogy a 66. § (11) bekezdés a) 
pont tizenkettedik francia bekezdése szerint  

„Az engedélyezési dokumentációhoz - a telek teljes területét és a meglévő épület(ek)et  bemutató 
- színes fotódokumentáció csatolandó.” 

Az észrevétel szerint itt az önkormányzat olyan rendeletet alkotott, amelyre nincs jogosultsága. 

Álláspontunk szerint az önkormányzat ez esetben nem alkotott jogosulatlanul rendeletet. A 
fenti ügyeket szabályozó 37/2007. (XI. 13.) ÖTM rendelete az alábbiakat tartalmazza: 

„48. § (1) A tervezett építési tevékenység építészeti-műszaki tervdokumentációját (a 
továbbiakban: tervdokumentáció) a tervezett építmény helyének, környezetének, 
rendeltetésének, a tervezett építési tevékenység jellegének, a tervfajtának, valamint az 
építésügyi hatósági eljárás jellegének megfelelő - az 5. mellékletben meghatározott - tartalmú 
és részletezettségű dokumentumokból magyar nyelven kell összeállítani. 
(2) A tervező az építészeti-műszaki dokumentáció összeállítása során gondoskodik arról, hogy 
az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon a helyszínről, annak környezetéről készített 
minden olyan hitelt érdemlő dokumentum (terv, képfelvétel, hivatalos feljegyzés, egyéb okirat, 
nyilatkozat stb.), amely a tervezés alapját képezte, és amely lehetővé teszi a döntés 
meghozatalát, az építésügyi hatósági engedély megadása feltételeinek vizsgálatát, 
igazolását.” 

A fentiek egyértelműsítéseként a rendelet 5. melléklete I. Általános előírások szakaszának 1. c) 
pontja az alábbiakat tartalmazza: 

„c) egyéb munkarészek lehetnek: 
ca) fotó, 
cb) utcakép, 
cc) makett, 
cd) látványterv, 
ce) álcázási terv, 
cf) kilátási-rálátási terv, 

Ennek értelmében a képfelvételek, fotók kifejezetten szerepelnek a hatályos országos 
jogszabályokban, így az önkormányzat rendeletében nem új előírást alkotott – felhatalmazás 
nélkül -, hanem a meglévő jogszabályi keretek között kívánta eligazítani az érintetteket a helyi 
sajátosságoknak megfelelő legcélszerűbb mód megjelölésével (az építési hatóság ugyanis 
nehezen bírálná el pl. az utcaképbe való illeszkedést egy álcázási terv birtokában, bár ezt a 
jogszabály önmagában nem zárja ki). 

 

3. A jelöletlen szakaszokról írott észrevétellel egyetért a Képviselő-testület azzal a 
megjegyzéssel, hogy a helyi építési szabályzat a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 
14.) IRM rendeletet megelőzően született, így a később született jogszabályban foglaltakat nem 
áll módjában a testületnek figyelembe venni. 
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A Képviselő-testület tájékoztatja a Kormányhivatalt arról, hogy Budakeszi településszerkezeti 
tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének felülvizsgálata 2006. 
szeptember óta folyamatban van. Az első munkaközi változat 2010 júliusában elkészült, 
melyet az önkormányzati választás után az új Képviselő-testület tovább vizsgált, és módosított. 
Ez a módosított TSZT, HÉSZ, és SZT előre láthatóan 2012. első félévében jóváhagyásra kerül. 
Ezen módosítás tervezetében már nem szerepel jelöletlen terület. 

 
 
Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
465/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Szervezeti  és Működési Szabályzatát melléklet szerinti  tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                                                                                     Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
466/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát melléklet szerinti  tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
467/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és 
Budakeszi Város Német Önkormányzata között 2010. szeptember 29-én létrejött közoktatási 
megállapodást változatlan tartalommal kívánja érvényben és hatályban tartani a Budakeszi 
Város Német Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértésével. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
468/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a Vár-kert Kft-t a temető rendezési terv 

elkészítésével 1.550.000,- Ft + ÁFA megbízási díjért, melynek fedezetét az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét a temető 
rendezési terv készítésére vonatkozó megbízási szerződés előkészítésével. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt és a Településfejlesztési 
Tanácsnokot a részletes tervezési program elkészítésére.  

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

 
 
Határidő: 1. - 4. pontra: azonnal            Felelős: 1. és 4. pontra: polgármester 
               2. pontra: dr. Szilágyi István ügyvéd 
                    3. pontra: Főépítész és Településfejlesztési tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
469/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert annak megvizsgálására, hogy 
Budakeszi közigazgatási határain belül található-e új temető üzemeltetésére alkalmas állami 
földterület. 
 
 
Határidő: azonnal                                                    Felelős:: polgármester 
             
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 3 mellette, 3 ellene szavazattal és 4  tartózkodással a határozati 
javaslat „A” verzióját nem fogadta el. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással a határozati 
javaslat „B” verzióját elfogadta. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 1 mellette, 7 ellene szavazattal és 2 tartózkodással a határozati 
javaslat „C”verzióját nem fogadta el. 
 
A fenti szavazatok alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
470/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezei Mária Házat (Budakeszi 

hrsz. 1489, Petőfi Sándor utca 18. szám alatti ingatlant) bérbeadás útján hasznosítja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérlő kiválasztására 

nyilvános ajánlattételi felhívást tegyen közzé azzal a feltétellel, hogy a leendő bérlő az 
épületre fordított, az önkormányzattal egyeztetett értéknövelő beruházások költségét a 
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bérleti díj terhére elszámolhatja, és az érdeklődők számára a rendszeres látogatást 
lehetővé tenni köteles. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazattal és 1 tartózkodással alábbi határozatot 
hozta: 
 
471/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ és környezete (Budakeszi hrsz. 1385-1388, Fő utca 102-108.) ingatlanegyüttesét 
adásvétel útján hasznosítja. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vevő kiválasztására 
nyilvános ajánlattételi felhívást tegyen közzé azon feltételekkel, hogy 
9. legalább 300 fős rendezvényterem és kiszolgáló helyiségei kerüljenek kialakításra, 
10. a kialakítandó köztér kapcsolódjon a rendezvényteremhez, 
11. a rendezvényterem és kiszolgáló helyiségei kerüljenek az önkormányzat tulajdonába, 

12. egészségügyi alapellátás (háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői és fogászati ellátás) 
szolgáltatóinak helyiségigénye biztosítható legyen, 

13. a közművelődési és egészségügyi funkciókon túl kereskedelmi, szolgáltató vagy 
lakás funkció alakítható ki. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2 pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
472/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
14. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rathauskeller (Budakeszi hrsz. 1, 

Fő utca 179.) épületét üzemeltetés útján hasznosítja. 
15. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az üzemeltető 

kiválasztására nyilvános ajánlattételi felhívást tegyen közzé azon feltételekkel, hogy 
16. a szolgáltatás kulturált étkezési, találkozó és kikapcsolódási lehetőséget nyújtson a 

városi fiatalságnak és polgárságnak, 
17. az épület és a szolgáltatások munka- és ügyfélfogadási időben és azon túl késő estig 

rendelkezésre álljanak, 
18. az önkormányzati rendezvények helyiségigénye ingyenesen biztosított legyen, 
19. az önkormányzati dolgozók déli étkeztetését a szolgáltató igény szerint nyújtsa, 
20. az épület üzemeltetése és a szolgáltatás üzemeltetési szerződés alapján történjen, 
21. az üzemeltető a projekt Támogatási Szerződésében foglalt feltételeknek megfeleljen, 

22. az üzemeltető vállalja a szolgáltatás nyújtásához szükséges beruházásokat, 
23. az üzemeltetés során az önkormányzat a lehetséges legmagasabb bevételhez, illetve 

anyagi előnyhöz jusson. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2 pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
473/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Római 

Katolikus Egyházközség és Budakeszi Város Önkormányzata között 2011. június 09-én 
létrejött - a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Erdő u. 83.) épületének átépítése 
alatt az idősek elhelyezésére - létrejött bérleti szerződés módosítását 2012. május 15-éig.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott szerződés-módosítás 
kapcsán felmerült költséget a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja, továbbá az a 2011. 
évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

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

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

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
474/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az idős emberek 2011. évi Városi 
karácsonyi ajándékozására  1.000.000.-Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére.  
 
 
Határidő: azonnal                                                                        Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
475/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy a Figye-Lő Őr Kft. általi, technikai 
védelmi rendszer felszerelése tárgyában tett önkéntes felajánlást  ajándékozás jogcímén 
köszönettel elfogadja, és hozzájárul a Polgármesteri Hivatal épületében 5 db belső és 3 db külső 
kamerából, valamint rögzítő egységből, továbbá 1 db 17”-es megfigyelő monitorból álló 
technikai rendszer felszereléséhez azzal a feltétellel, hogy az épületben felszerelésre kerülő 
kamerarendszert a felajánló az Önkormányzat tulajdonába adja át.  
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
476/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Makkosmária belterületbe 

vonásával kapcsolatban a bevételi előirányzatot megnöveli 20,6 M Ft-ról 35 MFt-ra, és 
ezzel egyidejűleg az általános tartalékkeretet ennek megfelelően módosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, készítse elő a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban megjelöltek szerint, valamint felkéri a 
polgármestert, hogy terjessze azt a képviselő-testület elé. 

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester és jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 4 mellette, 4 ellene szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a szerződés megkötésére a pályázat érdemi elbírálását követően kerüljön sor. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 
a szerződés 1.1. pontja az alábbiak alapján módosuljon: „Budakeszi régi szennyvíztisztító 
telep rekonstrukciójával megvalósuló beruházás műszaki-gazdasági és pályázati 
feltételrendszerének felülvizsgálata, összehasonlítva a már elkészült KEOP pályázati 
modellel, figyelembe véve a benyújtott pályázat költségeit. Összefoglaló szakértői vélemény 
elkészítése.” 
A fenti módosítás alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
477/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ENQUA 

Kft-vel kötendő megbízási szerződést a szennyvíz projekt pályázati anyagának szakmai 
felülvizsgálatára. A megbízási díj összege 1.000.000,- Ft + ÁFA  és 300.000,- Ft sikerdíj. 
Sikerdíj abban az esetben fizetendő, amennyiben a projekt összegéből legalább 400 MFt 
megtakarítást tud elérni az ENQUA Kft. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
478/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 2/2011. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
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valamint felhatalmazza a polgármestert a 2/2011. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz 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: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
479/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat:1 
 
14. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 6. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
valamint felhatalmazza a polgármestert a 6. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

15. 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 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
480/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi hozzájárulást az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Hálózati Szolgáltató Kft (1132 Budapest, Váci út 72-74.) részére az Észak-Budai Szerelő és 
Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.) kérelmére az általa készített Tcs-11/308 
tervszámú dokumentáció alapján a Budakeszi, Kossuth Lajos utca 18. 1 KV-os fogyasztói 
csatlakozó kábel létesítéséhez. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
481/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kard és 

Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1124 Budapest, Vércs köz 2/a. 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 215/2012. (IV. 26.) sz. önk. határozat 
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fsz.2., képviselő: Kard Aladár) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződést. 

2. 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 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
482/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Geoagent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1025 Budapest, Felsőzöldmáli 
u. 70., képviselő: Cseresnyés Éva) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződést. 

4. 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 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
483/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 421/2011. (IX. 29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi, tekintettel arra, hogy a dr. Hamvasi Miklós és Társa Fogorvosi Bt. felszámolása még 
nem történt meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
484/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi tervtanácsa elnökének a Budakeszi 
tervtanács 2011. szeptember 29–i üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
485/2011. (XI. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte az 540/2011. (XII. 15.) számú határozat 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű 
pályázati kiírásra új bölcsőde építésére pályázatot nyújt be. A beruházás összköltsége 
195.000.000,- Ft, a pályázaton igényelt összeg: 150.000.000,- Ft. A szükséges 45.000.000,- Ft 
önrészt a következők szerint biztosítja: 20 MFt-ot a 2012. évi költségvetés terhére, a maradék 
25 MFt-ot a 2013. év költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
486/2011. (XI. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban 
elfogadja a Tervtanács állásfoglalását melléklet szerinti tartalommal az új bölcsőde telepítési 
terveire és vázlatterveire vonatkozóan, valamint  javasolja a terv tovább dolgozását, az 
engedélyezési terv elkészítését.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
487/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. III. 
negyedévi beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                                                                              Felelős: polgármester  
                                                  
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
488/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó költségvetési 
koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 

a) Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évre működési hiányt nem tervez. 
b) A 2012. évi költségvetés tervezésénél a kalkulálható bevételek és kiadások teljes körű 

számbavételére kell törekedni. 
c) Beruházási hitel felvételét az Önkormányzat nem tervezi, a működéshez szükséges 

folyószámlahitel lejárat utáni ismételt igénybe vétele szükségessé válhat. 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 194 - 

d) A 2012. évi gazdálkodás tervezésénél érvényesülnie kell a hatékonyságnak és 
takarékosságnak. Ezen elvek betartása mellett az Önkormányzat biztosítja az általa 
fenntartott intézmények zavartalan működését. 

e) A nem kötelezően ellátandó feladatokat (Gimnázium, Zeneiskola, Napraforgó tagozat, 
logopédia, fejlesztő pedagógia, jelzőrendszeres segítségnyújtás) az önkormányzat 
továbbra is ellátja. 

f) Az önkormányzat működésének alulfinanszírozottsága miatt, a további eladósodás 
elkerülése érdekében a saját bevételek növelésére van szükség. 

g) Az építményadó és a telekadó rendszerének átalakítása a 2012. évben többletbevételt 
eredményez. Telekadónál alacsony díjtétellel bevezetésre kerül a belterületi telkek 
adóztatása. Az építményadó és az iparűzési adó tekintetében kiemelt figyelmet kell 
fordítani az ellenőrzésre. 

h) A Széchenyi István Általános Iskola normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása a 
2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al 
csökkentésre kerül. 

i) A Nagy Sándor József Gimnázium normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 
2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al 
csökkentésre kerül. 

j) A Pitypang Óvoda normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi 
költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 25%-al emelésre 
kerül, melynek oka a kapacitás növekedése. 

k) A Szivárvány Óvoda normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi 
költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 5%-os emelésre 
kerül a felmerült karbantartási igények elvégzése érdekében. 

l) A Tarkabarka Óvoda 2012. évi költségvetésénél a 2011. évi eredeti előirányzatainak 
összege kerül tervezésre. 

m) A Czövek Erna Zeneiskola normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi 
költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 10%-al 
csökkentésre kerül. 

n) A Bölcsőde normatíván felüli önkormányzati hozzájárulása 2012. évi költségvetésének 
tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 5%-al emelésre kerül a 
karbantartási feladatok elvégzése érdekében. 

o) A Híd Szociális és Gyermekjóléti Központ normatíván felüli önkormányzati 
hozzájárulása 2012. évi költségvetésének tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz 
viszonyítva 3%-al csökkentésre kerül. 

p) Az önkormányzat intézményeiben korábban, határozatlan időre a törvényi besorolástól 
eltérő (magasabb), munkáltatói döntésen alapuló illetményekre fedezetet kimenő 
rendszerben biztosítja.  

q) A segélyek 2012. évi tervezésénél a 2011. évi előirányzathoz viszonyítva 5%-al 
csökkentésre kerülnek a segélyezési rendszer felülvizsgálata mellett. 

r) A Polgármesteri Hivatalnál 2011. évben végrehajtott átszervezések eredményeként 
jelentős költség csökkenés mutatkozik, ezért a 2012. évben 12 %-os csökkenés 
tervezhető. A dolgozók teljesítmény értékelése alapján a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtók elismerésére a Képviselő-testület külön keretet fog biztosítani. 
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s) A Hírmondó újság kiadására 2012. évben 3M Ft kerül tervezésre. 
t) Az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézménynek továbbra is hatékonyan kell 

működni, megtartva a kulturális kereslet és kínálat egyensúlyát. A költségvetés 
készítéséig részletes tervet kell kidolgozni a finanszírozási és működésbeli átalakításra. 
A támogatások minél szélesebb körben történő igénybe vétele érdekében indokolt egy 
alapítvány létrehozása. 

u) A Nagy Gáspár Városi Könyvtárnál szükséges a személyi kiadások csökkentése. Az 
intézmény 2012. évi költségvetési előirányzata 20M Ft-ban kerül meghatározásra. 

v) A Német Önkormányzat 2012. évi támogatása a feladat finanszírozás módja szerint 
kerüljön meghatározásra. 

w) A BVV Kft. által végzendő városüzemeltetési, városkarbantartási, épületgondnoksági 
és útkarbantartási feladatok teljesítéséhez összesen 108M Ft önkormányzati 
finanszírozás tervezése indokolt. 

x) A Nagyszénászug településrészen felmerülő karbantartási feladatokra, a tervek szerint 
2 MFt elkülönít az elkülönített számlán. 

y) A BSZM Kft. folytatja a projekt előkészítő tevékenységét. A BSZM-hez kapcsolódó 
projekt előkészítési munkáira 2012. évben 5M Ft keret áll rendelkezésre. 

z) A Szennyvíztisztítás fejlesztése projekt előkészítésére, önrészére az esetleges 
hitelfelvételen kívül saját forrás biztosítása is szükséges. A szűkös lehetőségek alapján 
erre a célra 10M Ft biztosítható a 2012. évben. 

Határidő: azonnal                Felelős: PVB elnöke 
 

K. m. f. 
Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília Garainé dr. Szelenczy Gabriella 
 polgármester jegyző 
 
 
489/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés előkészítéséhez az alábbi 
feladatok végrehajtásáról dönt: 
aa) A városfejlesztés szervezeti kereteit felül kell vizsgálni. A városfejlesztéshez kapcsolódó 

előkészítési, pályázatfigyelési, tervezési feladatokat a Polgármesteri Hivatal szervezetén 
belül kerül elvégzésre. A BVV Kft. a kivitelezési, végrehajtási fázisba került kis és nagy 
projektek lebonyolítását végzi a projektekhez köthető külön meghatározott 
projektköltségvetésből. A BVV Kft. számára városfejlesztésre általános költségkeretet 
nem határozunk meg. 

bb) A BVV Kft. szervezetében végzendő városüzemeltetési, város karbantartási, 
épületgondnoksági és útkarbantartási feladatok teljesítéséhez 108 mFt önkormányzati 
finanszírozás tervezhető. A költségvetés elkészítéséig a keret felhasználásról a BVV Kft-
nek részletes tervet kell készítenie. 

cc) 2012. évben két alkalommal az önkormányzat pályázatot hirdet önszerveződő közösségek 
önerős beruházásainak, kisebb projekteknek a támogatására (10 mFt-os keret). Meg kell 
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határozni a pályázat kereteit, a támogatandó projektek méretét, tárgyát és az elbírálás 
feltételrendszerét. 

dd) A költségvetés elkészítéséig a Képviselő-testületnek a tanácsnokok és a főépítész 
bevonásával meg kell határozni az előkészítendő kis és nagy projektek listáját, az erre 
szánt 5 mFt-os keret várható felhasználását. 

ee) A költségvetés elkészítéséig a Képviselő-testületnek a tanácsnokok és a főépítész 
bevonásával meg kell határozni a fejlesztési projektek listáját, az erre szánt 35 mFt-os 
keret várható felhasználását. 

ff) A Hírmondó újság költségvetési kerete 3 mFt-ban kerül tervezésre, melynek 
felhasználásáról részletes tervet kell készíteni. 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
490/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit, hogy a 2012. évi 
költségvetés előkészítésekor az intézményekben határozatlan időre a törvényi besorolástól 
eltérő (magasabb) munkáltatói döntésen alapuló illetményben is részesülő dolgozók esetében a 
kötelező átsorolás, illetményrendezést (a pótlékok figyelmen kívül hagyásával) a munkáltatói 
döntésű illetmény terhére tervezzék. 

 
Határidő: 2012. január                                   Felelős: valamennyi intézmény vezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
491/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázattal kapcsolatban Kauser Tibort bízza meg bruttó 40.000,-Ft vállalási díjért a 
Budakeszi Bölcsőde jelenlegi épületére vonatkozó szakvélemény elkészítésére az alábbi 
szempontok szerint:  

a) gazdaságilag és egyéb szempontok figyelembe vételével megéri-e az épület 
bővítése 

b) a gyermeklétszámot tekintve az épület és környezete megfelelő-e (a jelentkezők 
számát és a férőhelyek számát összehasonlítva). 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenti megbízási díjat az önkormányzat 2011. évi 
költségvetése általános tartalék terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal                                 Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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             3. pontra: polgármester 
                                                                                        Ifj. Dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
K.m.f. 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
492/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 123/2011. (IV. 28.) számú (Polgármesteri Hivatal 

átszervezése) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:  
„ – Jegyző 

− Aljegyző 
− Osztályok 

• Kabinet (17 fő) 
Projektcsoport 

• Igazgatási és Szervezési Osztály (14 fő) 
  Szervezési Csoport 
• Okmányiroda és Gyámhivatal (13 fő) 
  Okmányirodai Csoport 
• Pénzügyi Osztály (18 fő) 

  Adó Csoport 
  Gazdálkodási Csoport 

• Építéshatósági Osztály (7 fő)” 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő Budakeszi Város 

Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet 
módosítását, valamint felkéri a polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal        Felelős: 1. pontra: polgármester 
       2. pontra: 2011. évi decemberi                  2. pontra:polgármester, jegyző 
       képviselő-testületi ülés     
 

 
K.m.f. 

 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
493/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
A Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 474/2011. (XI. 10.) számú 
önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: a határozatban szereplő „1.000.000,- 
Ft” szövegrész helyébe „1.360.000,- Ft” szövegrész lép. 
  
Határidő: azonnal                                     Felelős: Polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
494/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása érdekében a 

Polgármesteri Hivatalban a létszámot figyelembe véve 4 fő megváltozott 
munkaképességű személy 2012. 01. 01-től 2012. 12. 31-ig történő foglalkoztatását 
jóváhagyja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a rehabilitációs hozzájárulás és a 4 fő 
foglalkoztatása esetén kifizetendő bér különbözetét, legfeljebb 922.800 Ft-ot a 2012. évi 
költségvetés terhére biztosítja.   

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

  
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
495/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESMA Spanyol-Magyar Reklám 

Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között a „Közvilágítási kandelábereken és 
kisfeszültségű tartóoszlopokon megjelenő hirdetőeszközök a város, a hirdetők és a 
tulajdonos érdekeivel összhangban történő kihelyezése” tárgyában a 2008. december 19-
én létrejött hatósági szerződést 2011. december 31-i hatállyal felmondja a Szerződés 7.) 
pont c) alpontja alapján, tekintettel a reklámtáblák, reklámhordozók és egyéb reklám célú 
berendezések közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 224/2011. 
(X.21.) Korm. rendelet előírásaira. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés felmondásáról szóló értesítés aláírására. 

 

 

Határidő: 1. pontra: 2011. december 31.  Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal   
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás az alábbi határozatot hozta: 
 
496/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Somos Éva 

és Budakeszi Város Önkormányzata között 2011. szeptember 29-én - Somos Miklós 
Munkácsy díjas festőművész munkásságáról szóló könyv megjelentetésének támogatására 
- létrejött támogatási szerződés módosítását.  

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés aláírására. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
    
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
497/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
9. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal fogadja el a Római 

Katolikus Egyházközség és Budakeszi Város Önkormányzata között 2011. június 09-én - a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat (Erdő u. 83.) épületének átépítése alatt az idősek 
elhelyezésére - létrejött bérleti szerződés módosítását a bérleti díj 30.000.-Ft/hó-val történő 
emelésére 2011. december 1-jétől.  

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott szerződés-módosítás 
kapcsán felmerült költséget 2011. évben az általános tartalékkeret terhére, továbbá jövő 
évben a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.  

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

12. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város alpolgármesterét, hogy a 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint az Erkel Ferenc Művelődési 
Központtal közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az Erdő u. 83. szám alatti 
épület átépítésének tartama alatt az Erkel Ferenc Művelődési Központban lehetőség 
nyílik-e az idősek nappali elhelyezésére, továbbá az egyeztetés eredményéről a Képviselő-
testületet tájékoztatja. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: 2011. decemberi KT ülés  4. pontra: alpolgármester 

 
 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
498/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hesz Tamás Budakesziről készült 
kiadványát, Petrik álma és Tatarinka dala című könyveinek kiadásához pénzügyi támogatást 
nem nyújt.  

Határidő: azonnal                                                                       Felelős: polgármester 
  

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
499/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
városi rendezvényeit a Magyar Kultúra Napja, Wass Albert halálának napján koszorúzás és 
ünnepi műsor, valamint a Családi Nap kivételével a melléklet szerinti tartalommal fogadja el 
és az ahhoz szükséges 1.600.000.- Ft fedezetet biztosítja. 

Határidő: azonnal                                                                    Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
500/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft 2011. évi működését 23,6 

millió Ft-tal az általános tartalékkeret terhére támogatja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 

Önkormányzat és a BVV Kft között létrejött támogatási szerződés 2. számú módosítását. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban 

meghatározott szerződésmódosítás aláírására. 
 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal     Felelős:1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
501/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi a BSZM 
Nonprofit Kft. 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
502/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM. Nonprofit Kft. 2011. évi működésének 

biztosítására a 2011. évi költségvetésben meghatározott  
10 MFt-on felül további 5 MFt-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. Az 5 MFt 
összegből 2 MFt 2011. november 2-án előlegként már átutalásra került, a 3 MFt átutalása 
a szerződés aláírásától számított 5 munkanapon belül megtörténik. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét Budakeszi 
Város Önkormányzata és a BSZM Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési 
megállapodás módosításának 1. pontban meghatározott tartalommal való előkészítésére, 
továbbá a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
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  2. pontra: polgármester, 
  Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
503/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fő utca karácsonyi díszkivilágításának szerelési 
munkáira bruttó 500.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
„melyet 2011. …-ig átutal” szövegrész törlésre kerüljön és az alábbi határozatot hozta: 
 
504/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezei Mária Művészeti Iskola 
Alapítvány és az önkormányzat közötti megállapodás 4.3. pontja alapján a Művészeti Iskola 
Alapítvány részére a 2011. évben 100.000,- Ft. összegű  
 
ást biztosít az általános tartalékkeret terhére.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
505/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kompánia Színházi Műhely és az 

Önkormányzat között létrejövő együttműködési megállapodást melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az együttműködési 
megállapodásban szereplő 100.000,- Ft támogatás fedezetét az általános tartalékkeret 
terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat egészüljön ki a „2397 hrsz.-ú közút kereszteződéshez”, továbbá 
„amennyiben a Zichy Péter utca felújításáig a munkálatokat nem végzi el a kérelmező, utána 
csak az út alatti átfúrással végezhető el a kábelfektetés” és „az út alatt helyezzenek el még 
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egy plusz védőcsövet, hogy a későbbi közmű-kiváltást ebben az üres védőcsőben lehessen 
megoldani” alpontokkal, és az alábbi határozatot hozta: 
 
506/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2397 hrsz.-ú közút kereszteződéshez a tulajdonosi 

hozzájárulást ad az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft (1116 Budapest, 
Mezőkövesd u. 5-7.) részére az Észak-Budai Szerelő és Szolgáltató Zrt. (1037 Budapest, 
Kunigunda útja 76.) kérelmére az általa készített Tcs-11/271 tervszámú dokumentáció 
alapján a (Budakeszi, Zichy Péter utca 14. sz.) fogyasztói csatlakozó kábel létesítéséhez 
az alábbi feltételekkel: 
− amennyiben a Zichy Péter utca felújításáig a munkálatokat nem végzi el a 

kérelmező, utána csak az út alatti átfúrással végezhető el a kábelfektetés, 
− az út alatt helyezzenek el még egy plusz védőcsövet, hogy a későbbi közmű-

kiváltást ebben az üres védőcsőben lehessen megoldani. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 

meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
507/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Budakeszi, 075/1 hrsz.-
ú ingatlanon az Aeroklub Farkashegy Sportegyesület használatában álló faházhoz utólagosan 
hozzáépített, kb. 20 m2 alapterületű toldalék bontásához. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
„illetve jogutódjaik” szövegrész törlésre kerüljön és az alábbi határozatot hozta: 
 
508/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadhatónak tartja a Budakeszi 075/1 hrsz.-ú 

ingatlanon működő Farkashegyi Repülőtér nonprofit gazdasági társasági formában 
történő üzemeltetését az alábbi feltételekkel: 
24. hatályon kívül1, 
25. az Önkormányzat által delegált személy a társaság Felügyelő Bizottságának tagja 

legyen, 
26. 1 a társaság tagjai kizárólag a 2004-ben kötött használati és üzemeltetési 

megállapodásokban szerződő félként jegyzett sportegyesületek lehetnek, 

                                           
1 53/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat; c) bekezdésének „az Önkormányzaton kívül” szövegrészét 
hatályon kívül helyez 
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27. a 2004. március 19. napjától tartó üzemeltetés valamennyi problémáját felmérő és 
és kezelő rendezési folyamatot a felek megegyezésével le tudja zárni.1 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a tanácsnokokat, hogy a 
társaság alapítására irányuló tárgyalásokat a sportegyesületek képviselőivel lefolytassa. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
509/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

GUMIDOKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (székhely: 1026 Budapest, Hidász 
u. 1.; képviselő: Szalay Zsolt) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződést. 

2. 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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
510/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Lendvai 

Kálmán Budakeszi lakossal (lakóhely: 2092 Budakeszi, Zichy u. 46.) a 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő 
hatósági szerződést. 

4. 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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
511/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dr. Hamvasi Miklós és Tsa. Fogászati Betéti 

Társasággal (cégjegyzékszám: 01-06-720096, adószám: 20225449-2-41, székhely: 1022 
Budapest, Bimbó út 114/A.) 1998. december 28.-án kötött megbízási szerződés 2011. 
december  31. nappal történő felmondását tudomásul veszi.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fogászati ellátásra Dr. Hamvasi 
Miklós egyéni vállalkozóval (vállalkozói igazolvány szám: ES-682785, adószám: 
65712032-1-33) köt megbízási szerződést 2012. január 01. napjával.  



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 204 - 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott szerződés előkészítésére 
felkéri az önkormányzat ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: 2011. december 31. 3. pontra: polgármester, 
  Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat az alábbi 8. ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, van-e lehetőség üzemeltetői pályázat kiírására az egyéb 
közlekedési lehetőségek megoldására, azzal, hogy az önkormányzat költségvetésében erre 
nincs fedezet 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 3. pontja az alábbira módosuljon: Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felkéri a Tonix 2000 Bt-t (képviseli: Merkl Antal) - az iskolabusz üzemeltetőjét -, hogy mérje 
fel az oktatási intézmények tekintetében milyen – adott esetben fizetőképes - igény várható a 
2012-es évben az iskolába járáshoz szükséges közösségi közlekedési eszköz igénybevételére. 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
512/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok 

tájékoztatóját a közösségi közlekedés helyi fejlesztése, az iskolabusz helyett/mellett 
esetlegesen beindításra kerülő „Nagyszénászug településrészi autóbusz” járat 
témakörével kapcsolatban tudomásul veszi. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhívja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, a 262/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati határozat 6. pontjának 
végrehajtására. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Tonix 2000 Bt-t (képviseli: Merkl Antal)  
- az iskolabusz üzemeltetőjét -, hogy mérje fel az oktatási intézmények tekintetében 
milyen – adott esetben fizetőképes - igény várható a 2012-es évben az iskolába járáshoz 
szükséges közösségi közlekedési eszköz igénybevételére. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Nagyszénászugi Településrészi 
Önkormányzatot, hogy mérje fel, milyen valós fizetőképes lakossági igény van a 
Nagyszénászugba tervezett buszjárat igénybevételére.  

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az autóbusszal végzett 
személyszállítással összefüggő jogszabályi változásokat kísérje figyelemmel és arról 
tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

12. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési és Közlekedési 
Tanácsnokot, hogy a jegyzővel közösen a határozat 2-5. számú pontjaiban foglaltak 
ismeretében készítsen előterjesztést, vagy – a szükséges feltételek teljesülése esetén, az 
önkormányzat ügyvédjének bevonásával - pályázati kiírás tervezetet és terjessze azt a 
Képviselő-testület elé. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 262/2011. (VII. 28.) számú önkormányzati 
határozat 7. pontjának határidejét 2011. december 31-ra módosítja. 

14. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg, van-e lehetőség 
üzemeltetői pályázat kiírására az egyéb közlekedési lehetőségek megoldására, azzal, 
hogy az önkormányzat költségvetésében erre nincs fedezet. 
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Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 5. pontra: folyamatos 2. pontra: PVB elnöke 
 6. pontra: 2011. decemberi KT ülés 3. pontra: TONIX 2000 Bt 
 7-8. pontra: azonnal 4. pontra: NSZTRÖ elnöke 
  5. és 8. pontra: jegyző 
  6. pontra: VK tanácsnok, jegyző, 
  Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
  7. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi 
szándékát, hogy egy, a későbbiekben megjelölt kínai várossal testvérvárosi kapcsolat 
létesítsen, és az alábbi határozatot hozta: 
 
513/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy egy, a későbbiekben megjelölt 
kínai várossal testvérvárosi kapcsolat létesítsen. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
514/zárt/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi, Árnyas u. 3116 hrsz. ingatlan 
tulajdonosa részére nem járul hozzá a közterületen magánvezeték és magán vízmérő akna 
építéséhez. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
515/zárt/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatójának, 
Kocsis Lizának a magasabb vezetői megbízását 2011. december 30-i hatállyal visszavonja és 
ezzel egyidejűleg Kocsis Liza közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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516/zárt/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2011. december 31. napjától kezdődően 2012. június 30-
ig az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával Tóthné 
Fajtha Anitát bízza meg és havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
517/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján, melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ igazgatói munkakör betöltésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
pályázat megjelentetésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
518/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja dr. Csipler Norbert r. őrnagy Budaörsi 
Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezését. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
519/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét, hogy koncepcionális 
alapon dolgozzon ki változatokat a budakeszi szennyvíz-csatornahálózat és a szennyvíztelep 
üzemeltetésére az alábbi szempontok figyelembe vételével: 
a.) hogyan valósítható meg és milyen pénzbeli változással járna, ha csak a bérleti díj 

fizetésére kerülne sor a Kft. részéről (azaz az önkormányzat működési célú pénzeszközt 
nem adna át a Kft. részére); 

                                           
1 öf.: 181/2012. (IV. 26.) 
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b.) hogyan valósítható meg és milyen pénzbeli változással járna, ha az önkormányzati 
intézmények részére a Kft. a szolgáltatást ingyenesen végezné; 

c.) hogyan valósítható meg és milyen pénzbeli változással járna, ha az Ötv. és az Áht. 
szabályait figyelembe véve a szennyvíz-csatornahálózat és a szennyvíztelep, mint 
korlátozottan forgalomképes vagyon a Kft. részére vagyonkezelésbe kerülne átadásra. 

 

Határidő: 2012. januári KT ülés Felelős: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az 
I. határozat 2. pontjában szereplő „1-2. pontokban” szövegrész helyébe „1. pontban” 
szövegrész lép és az alábbi határozatot hozta: 
 
520/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjévé Király Uzort 

(an: Szlaboczky Éva) 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám alatti lakost választja meg 2012. 
január 01. napjától 2012. március 31. napjáig terjedő időtartamra. Király Uzor ügyvezető 
a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján és díjazás nélkül látja el feladatát.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltakkal 
kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
521/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
16. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 6. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 6. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

17. 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. pontra: polgármester 
 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BSZM Nonprofit ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
522/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzata, mint a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit 
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Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és Király Uzor ügyvezető között 2011. augusztus 
1-jén létrejött megbízási szerződést. 

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

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja Bánhidi László, Ohr Alajos és Odri Ágnes képviselők nevével 
egészüljön ki és az alábbi határozatot hozta: 
 
523/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő 

együttműködési megállapodást az Egyesület által készített tervezet formájában nem 
fogadja el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza Bánhidi László, Ohr Alajos és Odri 
Ágnes képviselőket, hogy a megállapodás-tervezet módosításáról tárgyaljanak az 
Egyesülettel. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megállapodás-
tervezet jogi megfelelőségének vizsgálatára. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot 
hozta: 
 
524/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Krizsán 

Zoltán Építőipari - Kereskedelmi Szolgáltatás (székhely: 2092 Budakeszi, Gábor Áron 
utca 87.; képviselő: Krizsán Zoltán) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződést. 

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 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
januári munkaterv kiegészüljön a „Beruházási terv elfogadása” napirendi ponttal és alábbi 
határozatot hozta: 
 
525/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét melléklet szerint elfogadja. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a bizottsági elnököket, hogy a képviselő-
testület munkatervét figyelembe véve készítsék a bizottság 2012. évi munkatervét. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: bizottsági elnökök 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
526/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása 
érdekében az önkormányzat által fenntartott intézményekben a létszámot figyelembe véve a 
Széchenyi István Általános Iskolában 4 fő, a Szivárvány Óvodában 1,5 fő, a Pitypang Óvodában 
1,5 fő, a Nagy Sándor József Gimnáziumban 2 fő megváltozott munkaképességű személy 2012. 
január 01. - 2012. december 31-ig történő foglalkoztatását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
527/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. törvény alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló 
juttatás) részesülők téli közfoglalkoztatásának megkezdéséhez szükséges Pest Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központtal kötendő Hatósági Szerződést a melléklet szerint 
tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza a Polgármestert a Szerződés aláírására.   

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzatot terhelő önrészt, mely bruttó 
39.069,- Ft, a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. port: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
528/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a tanácstermi szavazórendszer Globomax Zrt. általi 
kiépítéséhez – 452/2011. (X. 18.) számú önkormányzati határozatban elfogadott bruttó 
700.000,- Ft-on felül – bruttó 20.000,- Ft pótfedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
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határozat 3. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a www.budakesziportal.hu kiváltásának lehetőségét, 
valamint azt, hogy a Polgármesteri Hivatalban van-e lehetőség a szerverek elhelyezésére., 
valamint azt, hogy a határozat 4. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-
testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Synergon Informatikai Nyrt által 
megvalósított portálrendszerrel kapcsolatos problémák megoldásáról adjon írásbeli 
tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta: 
 
529/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Képviselő-testülete „a Polgármesteri Hivatalban üzemelő szerverek 

rendszerfelügyeletére és karbantartására” és „a www.budakesziportal.hu üzemelését 
biztosító 5 db szerver tartozékokkal együtt történő elhelyezésére” a  Tigra Kft-t bízza meg. 
Ezen szolgáltatás összegét a 2011. évi költségvetés tartalmazza, plusz fedezetet nem 
igényel, valamint javasolja, hogy a 2012. évi költségvetésben a költségek fedezetére 
1.236.000,- Ft +ÁFÁ-t biztosítson. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási 
szerződés rugalmas felmondási feltételekkel, 30 napos felmondási határidővel történő 
elkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a 
www.budakesziportal.hu kiváltásának lehetőségét, valamint azt, hogy a Polgármesteri 
Hivatalban van-e lehetőség a szerverek elhelyezésére.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a 
Synergon Informatikai Nyrt által megvalósított portálrendszerrel kapcsolatos problémák 
megoldásáról adjon írásbeli tájékoztatót. 

 
Határidő: 1-2., 4. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2012. márciusi KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester és ifj. Dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3. pontra: jegyző 
 4. pontra: ifj. Dr. Szilágyi István ügyvéd  
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
530/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Városháza függönyeinek 

beszerzésére vonatkozó fontossági sorrendet állapítson meg. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Városháza legszükségesebb függönyeinek 

megvásárlására 1.500.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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531/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a következő intézmények 2011. évi személyi keretét az 

alábbiak szerint csökkenti: 
Szivárvány Óvoda 1.499,- EFt. 
Pitypang Óvoda 1.560,- EFt. 
Czövek Erna Zeneiskola 1.112,- EFt. 
Bölcsőde 565,- EFt. 
HÍD Szociális és gyermekjóléti szolgálat 1.126,- EFt. 
Nagy Gáspár Városi Könyvtár 371,- EFt. 
Védőnői szolgálat 364,- EFt. 
Erkel Ferenc Művelődési Központ 547,- EFt. 
Nagy Sándor József Gimnázium 1.599,- EFt. 
Széchenyi István Általános Iskola 4.914,- EFt. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott intézmények személyi 
keret csökkentéseit 13.657,- EFt. összegben átcsoportosítja a Polgármesteri Hivatal 
általános tartalékkeretébe.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
532/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzati intézmények technikai dolgozóinak 
kiszervezéséből adódó 2011. decemberi költségek fedezetére a BVV Kft-nek 2.870.000,- Ft-ot 
biztosít az általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 
a „200.00,- Ft/hó/2 fó” szövegrész helyébe „200.000,- Ft/hó/2 fő” szövegrész lép és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
533/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő–testülete a Városi Gyámhivatal 2 fő hivatásos gondnokának 2012. 
január 1-től december 31-ig történő foglalkoztatását 200.000,- Ft/hó/2fő megbízási díj 
megállapításával engedélyezi, melynek pénzügyi fedezetét a 2012. évi költségvetési 
rendeletében biztosítja. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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534/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 
Önkormányzat 2012 évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Határidő: folyamatos Felelős: jegyző 
. 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
535/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnázium és az önkormányzat közötti megállapodás 7. pontja alapján a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnázium részére 2011. évben 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít az általános 
tartalékkeret terhére.   
 
Határidő: azonnal                                                                              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
536/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 466/2010. (XII. 14.), a 284/2011. 
(VII. 28.) és a 285/2011. (VII. 28.) számú (Erkel utcai telekhatár-rendezések) önkormányzati 
határozatokat. 
 
Határidő: azonnal          Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
537/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budaörs 
Kistérség Többcélú Társulása által készített Szociális Szolgáltatástervezési koncepció 2011. évi 
felülvizsgálatát.  
 
Határidő: azonnal                                                                         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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538/a/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi költségvetés 
előkészítése során vegye figyelembe a Széchenyi István Általános Iskola és a Szivárvány 
Óvoda Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézet 
ellenőrzése kapcsán készült intézkedési tervekben foglaltakat. 
 
Határidő: azonnal          Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
538/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi 
Kistérségi Népegészségügyi Intézet levelének figyelembevételével a Szivárvány Óvoda 
vonatkozásában az alábbi intézkedési tervet fogadja el: 
 

 
Megállapított 

hiányosság 

A hiányosság 
észrevételre 

szükséges intézkedés 

 
Határidő 

 
Felelős 

 
„Az óvoda épülete külső és 
belső felújításra szorul” 
 

 
Folyamatosan figyeljük a 
támogatási lehetőségeket, 
amennyiben új pályázat 
nyílik meg előttünk az 
egész óvoda felújításra 
kerül. Jelenleg lehetőség 
van  KMOP-4.6.1-11 
Nevelési intézmények 
fejlesztése című 
pályázaton részt venni, 
amennyiben a Képviselő-
testület így határoz.  

 
folyamatos. 

 
Polgármester 

 
„A tornaszoba falazatán 
vizesedés nyomai 
láthatók,a padozat alatti 
szigetelés nem megfelelő, 
a parketta felpúposodott. A 
falak festését, a parketta 
javítását, a szigetelés 
felújítását el kell végezni.”     
 

 
A szokásos évenkénti 
tisztasági festés a nyár 
folyamán megtörtént. A 
tornaszoba parkettájának 
felszedését, szigetelésének 
javítását, falak festését a 
Budakeszi Városfejlesztési 
és Városüzemeltetési Kft. 
elvégzi. 

 
2012. augusztus 31. 

 
Budakeszi 
Városfejlesz-
tési és 
Városüze-
meltetési 
Kft. 

 
„2 csoportszobában a 
parketta kopott, nincs 
megfelelően alászigetelve, 
3 csoportszobában a 

 
A csoportszobák 
parkettájának felszedését, 
szigetelésének javítását, 
falak festését-javítását a  

 
2012. augusztus 31. 

 
Budakeszi 
Városfejlesz-
tési és 
Városüze-
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falazat vizesedik, a festés 
lepereg. A falazat 
javítását-festését, a 
parketta felújítását el kell 
végezni, a megfelelő 
szigetelésről gondoskodni 
szükséges.” 
 

Budakeszi  
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. 
elvégzi.   

meltetési 
Kft. 

 
„A régi épületrészeken a 
folyosók falazatának 
lábazati része vizesedik, 
lepereg a vakolat.A falazat 
szigetelése, festése 
szükséges.” 
 

 
A régi épületrészeken a 
folyosók falazatának 
lábazati javítását, az épület 
külső javítását a Budakeszi  
Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. 
elvégzi. 

 
2012. augusztus 31. 
 

 
Budakeszi 
Városfejlesz 
tési és 
Városüze-
meltetési 
Kft. 

 
„Az óvoda épületeinek 
külső falazatának lábazati 
részein a vakolat 
omladozik, a külső falon 
vizesedés nyomai láthatók, 
az épület külső felújítása 
szükséges.” 
 

 
Az óvoda épületeinek 
külső falazatának lábazati 
javítása, az épület külső 
felújítása szerkezeti 
javítást igényel. 
Folyamatosan figyeljük a 
támogatási lehetőségeket, 
amennyiben új pályázat 
nyílik meg előttünk az 
egész óvoda felújításra 
kerül.         

 
2012. augusztus 31. 
 

 
 
Polgármester 

 
„Az óvoda 
csoportszobáinak 
alapterületét figyelembe 
véve a jelenleg 
engedélyezett felvehető 
215 fős gyereklétszám 
módosítása szükséges a 
jelenleg érvényben lévő 
jogszabályoknak 
megfelelően.” 
 

 
Az Alapító Okirat 
módosítása szükséges az 
óvoda csoportszobáinak 
alapterületét figyelembe 
véve. 

 
2012. március 1. 

 
 
Polgármester 

 
 
Határidő: azonnal          Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
539/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján, melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet a Széchenyi 
István Általános Iskola igazgatói munkakör betöltésére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
pályázat megjelentetésére. 
 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal         Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
540/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 485/2011. (XI. 
23.) számú önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
541/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 

alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” 
elnevezésű pályázati kiírásra új bölcsőde építésére pályázatot nyújt be. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott beruházás költségeit 
az alábbiak szerint határozza meg: 
a.) a beruházás összköltsége: 210.357.000,- Ft keretösszegből valósítandó meg 
b.) a pályázaton igényelt összeg: 150.000.000,- Ft 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott beruházáshoz 
szükséges önrészt - 60.357.000,- Ft- ot a következők szerint biztosítja: 
a.) 20.000.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés terhére, melyet vagyonértékesítésből 

biztosít, 
b.) 40.357.000,- Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére, melyet vagyonértékesítésből 

biztosít. 
 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, tanácsnokok és PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
542/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton 
úgy vesz részt, hogy az új bölcsőde új intézményként kerül létrehozásra, azaz új költségvetési 
szerv kerül alapításra. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
543/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása, a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, a Közép-Duna Vidéke Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Közép-Dunamenti Beruházó 
Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről 
és a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
544/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az LHFH Farkashegyi Repülőtér 
üzemeltetésével az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet bízza meg 2012. 03. 31-ig, valamint 
felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
545/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a települési szilárdhulladék-kezelési 

közszolgáltatási szerződés kiegészítését melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 

meghatározott szerződés-kiegészítés aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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546/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 0163 hrsz.-ú ingatlan kertépítészeti fejlesztését 

követő állapot fenntartásáról szóló, a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötendő Együttműködési 
megállapodást melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a megállapodáshoz 
kerüljön csatolásra a Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának jóváhagyása. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
547/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Vadaspark Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel kötendő támogatási szerződést 30. 000,- Ft összegű támogatást nyújtva 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. 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 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
548/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megvizsgálja pénzügyi fedezet biztosításának lehetőségét 
a 2012. évi költségvetés tervezésekor azoknak a bölcsődés korú gyermekeknek a részére, akik 
nem nyertek felvételt a Budakeszi Bölcsődébe, ezért családi napköziben kerültek elhelyezésre. 
 
Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
         
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
549/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Takács 

Áron Tiborral (Budakeszi Kertépítő Kft., 2092 Budakeszi, Arany János utca 23. II. em. 
1., cégjegyzékszám: 13-09-127407, adószám: 14694952-2-13, statisztikai számjel: 
14694952-8130-113-13, bankszámlaszám:10918001-00000059-67880001) a Budakeszi 
Sportpálya bejáratánál lévő ingatlanrészre (40 m²) vonatkozó bérleti szerződés 
megkötését 48.000,- Ft+ÁFA bérleti díjjal. 
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2. 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 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
550/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata és a Tonix 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató 
Bt. (képviseli Merkl Antal, székhely: 2092 budakeszi, Rákóczi út 69.) között 2011. 
augusztus 28-án az iskolás gyermekek iskolába történő szállításának biztosítására létrejött 
szerződés meghosszabbítását 2012. január 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő 
időtartamra. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
szerződés-módosítás kapcsán felmerülő 170.000,- Ft/hó+áfa megbízási díjat a 2012. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

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

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

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, hogy 
a határozati javaslat 1. pontjában a „15 MFt fedezetet biztosít” szövegrész helyébe „15 MFt 
keretösszeget biztosít” szövegrész, a „2012. évi költségvetés terhére” szövegrész helyében 
„2012. évi költségvetés terhére, melyet ingatlanértékesítésből biztosít” szövegrész lépjen, 
valamint, hogy a határozati javaslat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-
testület felkéri Polgármesteri Hivatalt, valamint az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálják meg, 
hogy az 1. pontban megjelölt munka tervezése során hogyan fordulhatott elő az, hogy a 
tervezés folyamán nem került figyelembe vételre, hogy az épület alatt pince található.. A 
határozat 2. pontjának végrehajtásáért felelős a polgármester, a tanácsnokok és a PVB 
elnöke és az alábbi határozatot hozta: 
 
551/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 

Társulás Erdő utca 83. alatti Szociális Központjának felújítási, bővítési pótmunkáira 15 
MFt keretösszeg fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés terhére, melyet 
ingatlanértékesítésből biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri Polgármesteri Hivatalt, valamint az 
önkormányzat ügyvédjét, vizsgálják meg, hogy az 1. pontban megjelölt munka tervezése 
során hogyan fordulhatott elő az, hogy a tervezés folyamán nem került figyelembe 
vételre, hogy az épület alatt pince található. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
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Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, jegyző, tanácsnokok, PVB elnöke,  
  ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri 
a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Meggyes utca egyirányúsítását kérőket tájékoztassa a 
képviselő-testület döntéséről és annak indokairól és az alábbi határozatot hozta: 
 
552/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Meggyes utca egyirányúsítását az utca „gyűjtőút” 

besorolása miatt, valamint a szakértői vélemény alapján nem támogatja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Meggyes 

utca egyirányúsítását kérőket tájékoztassa a képviselő-testület döntéséről és annak 
indokairól. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat „A” változatát azzal a módosítással, hogy a megállapodás 2. pont 2. 
bekezdése a következő legyen: „Az ELMŰ vállalja, hogy ezen szakmai vizsgálatot, valamint 
a korrigálási munkákat térítésmentesen végzi el a 64 db világítótest tekintetében.”.  
Fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
553/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ELMŰ Nyrt.-vel kötendő, a Nagyszénászugban 

illegálisan felszerelt lámpatestek jogi és műszaki rendezését szolgáló megállapodást 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a megállapodás 2. 
pontjának 2. bekezdés helyébe az alábbi mondat lép: Az ELMŰ vállalja, hogy ezen 
szakmai vizsgálatot, valamint a korrigálási munkákat térítésmentesen végzi el a 64 db 
világítótest tekintetében. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a 
határozati javaslat „A” változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
554/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 20/2012. (I. 26.) sz. határozat 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, tájékoztassa a 
Nagyszénászug területén működő civil szervezeteket arról, hogy – önkormányzati forrás 
hiányában - az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló12004. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 2. § e) pontjában meghatározott különcélú 
menetrend szerinti személyszállítás keretében is megvalósítható az utasok szállítása. 
Eszerint: „különcélú menetrend szerinti személyszállítás az utazás célja alapján 
meghatározott utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az 
utazást szervező személyétől függetlenül.” A Tv. 12. § (1) b) pontja szerint: „a szolgáltató, 
különcélú menetrend szerinti személyszállítást, amennyiben az nem a szállítás 
megrendelője és a szolgáltató között megkötött szerződés alapján történik, járati engedéllyel 
végezhet”. A Tv. 12. § (2) szerint: „járati engedély a szolgáltató kérelmére, az abban foglalt 
időtartamra, de legfeljebb 5 évre adható ki. Az engedély kérelemre megújítható”. A Tv. 14. 
§ (1)4szerint: „Belföldi különcélú menetrend szerinti járatra szóló engedély kiadására helyi 
személyszállítás esetén, a települési (fővárosi) önkormányzat jegyzője, helyközi (távolsági) 
személyszállítás esetén a miniszter jogosult. A járati engedély abban az esetben adható ki, 
ha a járat üzemeltetése nem jár más szolgáltató közszolgáltatási szerződésben foglalt 
jogainak sérelmével, továbbá működőképességének veszélyeztetésével.” Amennyiben a 
Nagyszénászug területén működő civil szervezetek a buszjárat üzemeltetése és 
finanszírozása ügyében összefognak, szerződnek egy szolgáltatóval, aki kérelmezi a 
jegyzőnél Budakeszi Kert utca, valamint Nagyszénászug viszonylatában a különcélú 
menetrend szerinti személyszállítás engedélyezését és a kérelemben foglaltak az 
engedélyezés feltételeinek megfelelnek, a jegyző a Tv. 12. § szerint kiadhatja az engedélyt. 
(A Tv. 1. § (1) bekezdése kimondja: „Ezt a törvényt kell – a (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – alkalmazni az autóbusszal, közforgalmú közlekedés keretében végzett 
menetrend szerinti belföldi és nemzetközi személyszállításra, valamint a nem szerződésen 
alapuló különcélú menetrend szerinti személyszállításra. A Tv. 1. § (2) pontja: A törvény 
hatálya nem terjed ki az idegenforgalmi szolgáltatás részeként végzett személyszállításra, 
függetlenül annak menetrend szerinti jellegétől.) 

2. A kérelmezett különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenység az 
önkormányzat által finanszírozott iskolabusz tevékenységgel nem vonható össze.  
 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
  2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 3 tartózkodással elfogadta a 
határozati javaslat „B” változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
555/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a Városüzemeltetési és 
Közlekedési Tanácsnokot, hogy a helyi vállalkozóktól kérjen ajánlatokat a teljeskörű 
tevékenység elvégzésére az alábbi tartalommal: 
Az Önkormányzat támogatja a Nagyszénászug tekintetében végzett különcélú menetrend 
szerinti személyszállítást, de erre forrást biztosítani 2012-ben nem tud, így az üzemeltetés és a 
működtetés költségeit a vállalkozónak - esetlegesen a Nagyszénászug területén működő civil 
szervezetek anyagi támogatásának bevonásával - valamint az utazóközönségnek értékesített 
buszjegy és buszbérlet bevételekből kell kigazdálkodnia.    

 
Határidő: azonnal  
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Felelős: Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok 
 Jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 
határozati javaslat „c” változatát azzal a kiegészítéssel, hogy „Budakeszi Város Képviselő-
testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy lakossági önszerveződés 
és forrás biztosítása esetén tárja a képviselő-testület elé, milyen lehetőséget lát arra, hogy az 
önkormányzat a kezdeményezést pénzügyileg segítse.” 
A fenti szavazat alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
556/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja meg, 

hogy lakossági önszerveződés esetén az abból befolyt pénzösszeg arányos kiegészítésével 
milyen jogi lehetőségek állnak az önkormányzat rendelkezésére a buszjárat 
üzemeltetésének támogatására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy lakossági önszerveződés és forrás biztosítása esetén tárja a képviselő-
testület elé, milyen lehetőséget lát arra, hogy az önkormányzat a kezdeményezést 
pénzügyileg segítse. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. január KT ülés  
Felelős: 1. pontra: ifj. Dr. Szilágyi István ügyvéd 
 2. pontra: PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
557/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és a Lucsik és 

Társa Kft. között 2010. szeptember 24-én a közterületi reklámgazda feladatok ellátására 
irányuló, szolgáltatási koncesszió komplex lebonyolítói feladatainak ellátása tárgyában 
létrejött szerződést 2011. december 31-i hatállyal felmondja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
felmondásáról szóló értesítés aláírására. 

 
Határidő: 1. pontra: 2011. december 31. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
558/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Építőanyag Kereskedelmi, 
Fuvarozó és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, külterület 0198/54 hrsz. 1. em. 2; 
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képviselő: Broczkó Máté Boldizsár) a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezésére 
hatósági szerződést nem kíván kötni. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
559/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Makkosmáriának a 90/2011. (IV. 

07.) határozatával belterületbe vont területén található ingatlanok esetében az 
ingatlantulajdonosok által, a belterületbe vonással összefüggésben fizetendő költségeket 
átvállalja vagy azok korábbi megfizetése esetén megtéríti, amennyiben az érintett ingatlan 
tulajdonosai a határozat mellékletét képező szerződésminta alapján az ingatlant 
egészében és ingyenesen az önkormányzat tulajdonába adják. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Makkosmáriának a 90/2011. (IV. 
07.) határozatával belterületbe vont területén található ingatlanok esetében az 
ingatlantulajdonosok által, a belterületbe vonással összefüggésben fizetendő költségek 
területmegosztással arányosított részét átvállalja vagy azok korábbi megfizetése esetén 
megtéríti, amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosai a határozat mellékletét képező 
szerződésminta alapján az ingatlan tervezett közútra eső, szabályozási vonal mentén 
leválasztandó területét az önkormányzat tulajdonába adják és annak közterülethez 
csatolásához hozzájárulnak. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. 
pontokban foglaltak szerint és jelen határozat mellékletét képező szerződésminta alapján 
készült egyedi, ingyenes tulajdonjog átruházási szerződéseket megkösse. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az ingatlantulajdonosok nagy 
számára tekintettel a határozat közzétételéről helyben szokásos módon 15 napig történő 
kifüggesztéssel gondoskodjon. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal                          Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
   4. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, 
hogy a határozati javaslat az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: „és további tárgyalásokat 
folytat az ajánlattevővel az ár vonatkozásában” az alábbi határozatot hozta: 
 
560/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Mayer Beáta és Csongrádi László 079/7 hrsz-ú 
önkormányzati ingatlanra benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, és további tárgyalásokat 
folytat az ajánlattevővel az ár vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

                                           
1 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezi a 249/2012. (V. 22.) sz. határozat 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, 
hogy a határozati javaslat az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: „és további tárgyalásokat 
folytat az ajánlattevővel az ár vonatkozásában”, a 2. pont törlésre kerüljön és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
561/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete dr. Hámori Jánosnak a 7582 hrsz-ú ingatlan 
önkormányzati tulajdonrészére benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, és további 
tárgyalásokat folytat az ajánlattevővel az ár vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: „és további tárgyalásokat folytat az 
ajánlattevővel az ár vonatkozásában” és az alábbi határozatot hozta: 
 
562/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gesztesi Árpád 2306/39 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, és további tárgyalásokat folytat az ajánlattevővel ár 
vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: „és további tárgyalásokat folytat az 
ajánlattevővel az ár vonatkozásában” és az alábbi határozatot hozta: 
 
563/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a 079/5, 079/21 és 09/22 hrsz.-
ú ingatlanok tulajdoni hányadára benyújtott vételi és csereajánlat alapján az ingatlanokra 
vonatkozóan visszavásárlási jog, mint vételi jog alapítására irányuló tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezetője és polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: „és további tárgyalásokat folytat az 
ajánlattevővel az ár vonatkozásában” és az alábbi határozatot hozta: 
 
564/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete dr. Bíró Györgynének és dr. Csomor Ritának a 2414 hrsz-
ú önkormányzati ingatlan 246 m2-es részére benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, és 
további tárgyalásokat folytat az ajánlattevővel ár vonatkozásában. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy 
dönt, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a Dózsa György téren egy egységes arculatot 
kíván kialakítani, ezért a szerződésben kiköti, hogy április 1. után felmondhatja a szerződést, 
illetve a Hiszeg Bt-nek elővásárlási joga lesz a kialakítandó faházak bérlésére és az alábbi 
határozatot hozta: 
 
565/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hiszeg Bt-vel a Dózsa György térre vonatkozóan 

kötendő területbérleti szerződést melléklet szerinti tartalommal elfogadja 50.000,- Ft/hó 
bérleti díjért 2012. január 01-től – 2012. június 30-ig tartó időtartamra. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület 
a Dózsa György téren egy egységes arculatot kíván kialakítani, ezért a szerződésben 
kiköti, hogy április 1. után felmondhatja a szerződést, illetve a Hiszeg Bt-nek elővásárlási 
joga lesz a kialakítandó faházak bérlésére. 

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

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
566/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Lendvai 

Kálmán Budakeszi lakossal (lakóhely: 2092 Budakeszi, Zichy u. 46.) 2011. november 
25-én, a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek 
behajtására létrejött hatósági szerződés módosítását. 

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

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

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
567/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kard és 

Társai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1124 Budapest, Vércse köz 2/a. 
fszt. 2.; képviselő: Kard Aladár) 2011. november 10-én, a 3,5 tonna megengedett 
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legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására létrejött hatósági 
szerződés módosítását. 

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

 

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

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
568/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
9. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

GUMIDOKTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 1026 
Budapest, Hidász u. 1; képviselő: Szalay Zsolt) a 2011. november 25-én, a 3,5 tonna 
megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek behajtására létrejött 
hatósági szerződés módosítását. 

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

 

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

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
569/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
11. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Vörösvár 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (székhely: 1033 Budapest, Miklós utca 8.; képviselő: 
ifj. Breier László) a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
tehergépjárművek behajtására kötendő hatósági szerződést. 

12. 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 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
570/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti 

önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakásbérleti szerződését Ozsváth Albert 
Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti lakossal 2012. január 1-től  2012. június 
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31-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja  azzal, hogy a bérlő az önkormányzat felé 
fennálló tartozását a külön megállapodásban rögzített vállalása szerint köteles rendezni.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szerződés előkészítésére felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert. 

 
Határidő: 1- 2. pontra: 2011. december 31.      Felelős: 1-2. pontra: polgármester,  

Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
571/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Szendrey Julianna 2092 Budakeszi, Fő u. 187. sz. 

alatti lakossal a Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakásra 
megkötött határozott időre szóló használati megállapodást 2012. január 1-től 2012. június 
30-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja azzal, hogy az önkormányzat felé 2011. 
december 31. napjáig fennálló használati díj és közüzemi díj tartozását 2012. június 15-
ig rendezni köteles. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete szerződés előkészítésére felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, az aláírásra pedig a polgármestert.  

  
Határidő: 1 - 2. pontra: 2011. december 31.    Felelős: 1 - 2. pontra: polgármester,  

Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
572/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Ötv. 2. § (3) bekezdés és a 101. §. (1) bekezdés 
alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya 
Nemzetgazdasági Minisztériumához a következő kérdést intézze: Van-e arra vonatkozó 
kormányzati, minisztériumi szándék, hogy az M1/M7 autópályák bevezető szakaszának 
díjmentességét megszünteti? 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Ötv. 2. § (3) bekezdése és a 101. § (1) bekezdés 
alapján felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megfogalmazott kérdéssel 
összefüggésben, hogy igenlő válasz esetén az Ötv. 101. § (1) bekezdés b.) pontja alapján 
javaslatot tegyen a Nemzetgazdasági Minisztérium felé arra vonatkozóan, hogy a Dél-
Budai agglomeráció településeinek e tervezett döntés következtében ellehetetlenülő 
közlekedése, úthálózatának drámai megterhelődése miatt e kormányzati tervtől álljon el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett 
települések önkormányzataival tartson e tárgykörben egyeztetést, melynek eredményét 
közös vélemény formájában közösen juttassák el az illetékes szaktárca vezetőjének. 

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
573/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Paksi Atomerőmű által, a Lévai-projekt keretében 
megvalósuló tájékoztató kamionos program helyszínét (Spar üzlet parkolója) 
térítésmentesen biztosítja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy tájékoztassa a program 
szervezőit a behajtási engedély 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget 
meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII. 1.) számú 
önkormányzati rendelet alapján történő kiadásának módjáról, az úthasználati díj 
mértékéről. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal            Felelős: 1. pontra: polgármester 
         2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
574/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi tervtanácsa elnökének Budakeszi 
Tervtanácsa 2011. november 22-i üléséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
575/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft ügyvezető igazgatóját, foglalja 
össze, hogy milyen intézkedést tervez arra vonatkozóan, hogy 2012-ben a Keszivíz Kft 
nyereségessége javuljon; továbbá, hogy összehasonlító adatokkal mutassa ki, hogy a Keszivíz 
Kft költségtételei az optimális szinten vannak-e. 
 
Határidő: 2012. januári KT ülés Felelős: Keszivíz Kft ügyvezető igazgató 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
576/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
                                           
1 öf. A 181/2012. (IV. 26.)  
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Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tanácsnokok bevonásával 
vizsgálja meg, milyen hatása lesz a víziközművekkel kapcsolatos szabályozási környezet 
változásának Budakeszi vonatkozásában és a vizsgálat alapján az önkormányzat részére a 
szükséges intézkedési javaslataikat tegyék meg. 
 
Határidő: 2012. januári KT ülés Felelős: polgármester és tanácsnokok 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
577/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. ügyvezetője részére egy havi alapbérének, 
azaz bruttó 560.000,- Ft-nak megfelelő teljesítményelőleg kifizetését engedélyezi. 

 

Határidő: 2011. december 31.                Felelős: polgármester 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
578/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Város Német Önkormányzat 

2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Város Német Önkormányzat 

elnökét, adjon írásbeli tájékoztatót a Budakeszi Sváb Nonprofit Kft 2011. évi 
tevékenységéről a 2012. évi januári rendes testületi ülésen. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2012. januári KT ülés 2. pontra: BVNÖ elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
579/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város 
Német Önkormányzata között 2010. január 15-én létrejött együttműködési megállapodást 
változatlan tartalommal érvényben és hatályban tartja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi 
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határozatot hozta: 
 
580/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság átruházott 
hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 
  
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
581/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általános tartalékkeretből 5.050 

eFt-ot és a dologi kiadások keretből 4.000 eFt-ot csoportosít át a Polgármesteri Hivatal 
személyi juttatások keretére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 800.000.-Ft keretet biztosít a 
Polgármesteri Hivatalnak jutalmazás céljára, valamint a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak cafeteria keretében nettó 5.000.-Ft/fő étkezési jegyet, azaz összesen 
400.000.-Ft-ot biztosít az általános tartalék keret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri keretből 500.000.-
Ft-ot csoportosít át a Polgármesteri Hivatal személyi juttatás keretébe jutalom céljára. 

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

 
 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
582/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városháza telefonközpontjának 

bérleti és karbantartási szerződésének fedezetére a 2012. évre 879.000,- Ft-ot biztosít a 
2012. évi költségvetés terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Városháza 
telefonközpontjának 2012. évre szóló bérleti és karbantartási szerződésének aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vonalas 
telefonszolgáltatásra vonatkozó 2012. évi szerződés aláírására a Magyar Telekom Nyrt. 
érvényes ajánlati feltételeinek megfelelően. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a mobil 
telefonszolgáltatásra vonatkozó 2012. évi szerződés aláírására a Magyar Telekom Nyrt. 
érvényes ajánlati feltételeinek megfelelően. 

 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 230 - 

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

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
583/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 

pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal 24 órás portaszolgálatának szerződéses 
vagyonvédelmi vállalkozás által való 2012. évi működtetésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban 
meghatározott pályázati felhívást tegye közzé a hirdetőtáblán, az önkormányzati honlapon, 
valamint a Budakeszi Hírmondó havilapban, illetve annak honlapján. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottságot a benyújtott pályázatok bontására és értékelésének előkészítésére a 
2012. január havi rendes képviselő-testületi ülésre. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 3. pontra: 2012. januári rendet KT ülés 2. pontra: jegyző 
  3. pontra. KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
584/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő–testülete a hivatal tájékoztatását a Városi Ügyelet kialakításának 
előkészítéséről szóló tájékoztatását elfogadja és megbízza a  
BVV Kft-t, hogy a Városi Ügyelet kialakításához a kivitelezési munkálatokat a külsős 
szolgáltatóktól rendelje meg, a saját kivitelezésben elvégzendő munkálatokat végezze el oly 
módon, hogy az Okmányiroda szolgáltatási feladatai ne sérüljenek. A képviselő–testület a 
szükséges pénzügyi fedezetet 458 EFt összegben a 2012. évi költségvetési rendeletében 
biztosítja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző, BVV Kft vezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
585/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 

pályázatot hirdet a Budakeszi Védelmi Centrum szerződéses vagyonvédelmi vállalkozás 
által való 2012. évi működtetésére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban 
meghatározott pályázati felhívást tegye közzé a hirdetőtáblán, az önkormányzati 
honlapon, valamint a Budakeszi Hírmondó havilapban, illetve annak honlapján. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottságot a benyújtott pályázatok bontására és értékelésének előkészítésére 
a 2012. január havi rendes képviselő-testületi ülésre. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 3. pontra: 2012. januári rendet KT ülés 2. pontra: jegyző 
  3. pontra. KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
586/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása 
című pályázaton résztvevő pályázót az alábbi támogatásban részesíti: 

 
Pályázó 
neve  

Székhely 
címe 

Pénzügyi 
támogatás 
felhasználási 
célja 

Igényelt 
Pénzügyi 
támoga-
tás 
összege 

Tevékeny-
ségben 
érintettek 
köre 

Pénzügyi  
támoga-
tás 
(Ft) 

VIADAL SE Budakeszi, 
Szél u.39. 

Sport, 
szabadidős 
tevékenység 

200.000  Budakeszi 
óvodásai, 
iskolásai 
Felnőtt 
családtagok 

50.000,-  

Keresztény 
Értelmisé-
giek 
Szövetsége 
Budakeszi 
Csoport 

Budakeszi, 
Fő u.192. 

Meghívók 
költsége, 
előadók 
ajándéka, 
utazási 
költségek, 
régizene 
koncert anyagi 
háttere, 
kellékek 
vásárlása 

100.000 Budakeszin és 
környékén élő 
értelmiségi 
közönség  
(40-100 fő) 

50.000,-  

Budakeszi 
Cserké-
szekért 
Alapítvány 

Budakeszi, 
Rózsa u.3. 

Kirándulások 
program, szállás 
költsége, 
kézműves 
anyagok 
beszerzése 

100.000 Budakeszin 
élő 8-25 év 
közötti 
fiatalok 

50.000,-  

Prohászka 
Ottokár 
Alapítvány 

Budakeszi,  
Fő u.192. 

Nagycsaládos  
gyermekek 
egyszeri 
támogatása 

100.000 diákok 20.000,- 
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Fenyő-
gyöngye 
Nyugdíjas 
Klub 

Budakeszi,  
Fő u.108. 

Gyógyfürdő 
igénybe vétele, 
Egészség-
megőrzés 

105.000 21 fő klubtag 40.000,- 

Budakör-
nyéki 
Natúrparkért 
Egyesület 

Budakeszi, 
Felkeszi u.6. 

Natúrpark 
megalapítá-
sának 
előkészítése, 
Természetvédel
mi értékek 
megóvása 

558.000 Teljes 
lakosság 

50.000,- 

Budakeszi  
Városi 
Polgárőrség 

Budakeszi, 
Szél u.42. 

Működési 
költségekhez 
hozzájárulás 

600.000 Budakeszi 
lakói 

100.000,- 

Segítő  
Kapcsolatok 
Alapítvány 

Budakeszi, 
Fő u.103. 

Nyári napközis 
tábor 
szervezése, 
Kapaszkodó 
Klub 
Működtetése 

110.000 Szociálisan 
hátrányos 
helyzetű 
csoportok 

50.000,- 

Budakeszi 
Hagyomány-
őrző Kör  
Egyesület 

Budakeszi, 
Fő u.108. 

Edelmann 
Rezső 
sírjának 
rendbetétele, 
mise 
emlékkoncert,  
kiállítás 

360.000 - 40.00,- 

Budakeszi 
Református 
Egyház-
közösség 

Budakeszi, 
Fő u.159. 

Anyagköltség 
utazási díjak, 
jutalmazás 

150.000 300 fő 40.000,- 

Budakeszi 
Zákányi 
Zsolt 
Református  
Vegyeskar 

Budakeszi, 
Fő u.159. 

Koncertek, 
kórustábor  
szervezés 

100.000 300 fő 50.000,- 

Korányi 
Diabetes 
Klub 

1121 
Budapest 
Pihenő u.1. 

Működési 
költség, 
30. évi  
Jubileumi 
rendezvény 
 

80.000 Mindenki aki  
értesül  a  
rendezvé-
nyeikről 

- 

Buda-
környéki 
Székely Kör 

Budakeszi, 
Fő u.108. 

Működési 
költség, 
Megemléke-
zések, 
koszorúzás 
Vendégek 
fogadása 

150.000 Kultúra és  
hagyományőr
zés 

40.000,- 
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Gyermek-
láncfű 
Alapítvány 

Budakeszi, 
Ifjúság u.1. 

Gumilap 
borítású  
sportpálya 

300.000 Óvodások 
Iskolások 

40.000,- 

Hylarion 
Énekegyüttes 

Budakeszi, 
Rákóczi u.22. 

Fellépőruha, 
Utazási 
költségek 

60.000 Amatőr és 
Professzioná-
lis 
muzsikusok 
 

20.000,- 

Budakeszi 
Szépítő  
Egyesület 

Budakeszi, 
Fő u.85. 

Schilie-kápolna 
felújítás, 
burkolat 
felújítása 

120.000 Egyesületi 
tagok, 
Támogató 
vállalkozók 

50.000,-  

Budakeszi 
Római 
Katolikus 
Egyház-
község  
Karitász 
Csoport 

Budakeszi, 
Fő u.192. 

Élelmiszer-
osztás, 
Ruhagyűjtés 
Karácsonyi 
csomagok, 
műsor 

100.000 Budakeszin 
élő  
nagycsaládok, 
szegények 

50.000,- 

Gyerek-
köztársaság 
Egyesület 

Budakeszi, 
Fő u.108. 

Gyermeknap 
szervezése, 
Kodály 
Emlékév 
szervezés 

800.000 Gyerekek , 
rendezvényen 
résztvevők 

40.000,- 

Budakeszi 
Kompánia 
Színházi  
Műhely 
Alapítvány 

Budakeszi, 
Székely u. 39. 

Kompánia 
Színházi 
Napok és Erkel 
Ferenc Zenei 
Napok 
Mezei Mária 
Emlékhét, 
Kulturális 
programok 
szervezése 

200.000 1500 fő 30.000,- 

Budakeszi 
Mezei Mária 
Művészeti 
Iskola 
Alapítvány 

Budakeszi, 
Knáb J. u. 60. 

Mezei Mária 
Nap 
Magyar Kultúra 
Napja 
Tavaszköszöntő 
Fesztivál 
Családi napok, 
Szanticskán 
művészeti tábor 

200.000 1450 fő 30.000,- 

Bojtár 
Népzenei 
Egyesület 

Budakeszi, 
Mezei M. u.3. 

Nagycsaládos  
gyermekek 
táboroztatása, 
Keszi táncház  
Támogatása 

200.000 200 fő 40.000,- 
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Széchenyi 
Társaság 
Budakeszi 
Baráti Köre 

Budakeszi, 
Mezei M. u.3. 

Széchenyi esték  
Könyvajándék 
Működési 
költségek, 
Széchenyi 
szobor 
parkjának 
beültetése  

60.000 150 fő 40.000,-  

Eszemká  
Közhasznú 
Egyesület 

Budakeszi 
Knáb J. u. 60. 

Sportpálya, 
szőnyeg, 
sportverseny 

500.000 Kb. 750 diák 40.000,- 

Alma Mater 
Alapítvány 

Budakeszi, 
Knáb J. u. 60. 

Erdei iskola, 
Tanulmányi 
kirándulások, 
napközis tábor, 
kirándulások, 
taneszköz-
vásárlás, 
pedagógusok 
szakmai 
továbbképzés 

200.000 Széchenyi 
Ált. Iskola 
tanulói, 
tantestület 

40.000,- 

Budakesziért 
Függetlenek 
Egyesülete 

Budakeszi 
Vásárhelyi 
Pál u.61. 

Defibrillátorok 
szervizelése, 
Elektródák 
vásárlása, 
Életmentő ea. 
Szervezés 

200.000 Budakeszi 
lakossága 

50.000,- 

Budakeszi 
Zeneiskola 
Baráti 
Egyesület 

Budakeszi, 
Iskola köz 3. 

Kották, kotta-
tartók, 
Nyomtató-
patron, 
útiköltség, 
Írható CD,DVD 

120.000 Budakeszi 
lakossága 

50.000,- 

 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
587/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ideiglenes jelleggel, térítésmentesen 
engedélyezi a Kontakt-Busz Kft. maximum négy darab autóbuszának szabályozott rend szerinti 
parkolását munkanapokon 07.30-15.30 óra között az Erdész téren addig, amíg a területet is 
érintő egységes szabályozásról képviselő-testületi döntés nem születik, de legkésőbb 2012. 
december 31-ig. A Képviselő-testület hozzájárulását a fent nevezett határidőn belül bármikor 
indokolás nélkül, 15 napos határidővel felmondhatja. 
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Határidő: 2011. december 31.                Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
588/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. évi Összesített Közbeszerzési Terv módosítását a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
589/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete szállítói kötelezettségek kifizetéséhez 50.000.000,- 

Ft kölcsön igénybevételéről dönt, melyet a Keszivíz Kft., mint 100%-os önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság biztosít az önkormányzat részére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a kölcsönszerződést a  melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2.pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
590/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázattal kapcsolatban 
elfogadja az új bölcsőde engedélyezési terveire vonatkozó tervtanácsi állásfoglalást és felkéri a 
polgármestert az új bölcsőde építésével kapcsolatos eljárásokban történő intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: azonnal                                                                        Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, 
hogy Halmai Krisztina okleveles rehabilitációs környezettervező szakmérnököt bízza meg 
max. 80.000,- Ft+ÁFA összegért és az alábbi határozatot hozta: 
 
591/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
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1 Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című 
pályázattal kapcsolatban Halmai Krisztina okleveles rehabilitációs környezettervező 
szakmérnököt foglalkoztató Zealand Alcampo Hungary Business Kft-t bízza meg az új 
bölcsőde engedélyezési tervének rehabilitációs szakmérnöki vizsgálatával1 max. 80.000,- 
Ft + ÁFA díjazásért, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet az 1. pontban 
meghatározott szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester és 
  ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
592/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
28. Budakeszi Város Képviselő-testülete felmondja a Budakeszi 2415. hrsz-ú Sportpálya 

ingatlan használatba adásáról szóló megállapodást. 
29. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson 

tárgyalásokat a Budakeszi Labdarúgó Akadémiával az új szerződés feltételeiről. 
 

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

 

 
593/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. június 30-ig tartó időszakra a város 

közvilágításának villamosenergia-ellátására az ELMÜ Nyrt ajánlatát fogadja el. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi Istvánt a szerződés jogi 

megfelelőségének vizsgálatára. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 

a szerződés aláírására. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ELMÜ Nyrt-vel kötött közvilágítás aktív elem 

üzemeltetési szerződést 2012. június 30. nappal felmondja. 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, intézkedjék a közbeszerzési 

eljárás lefolytatásának előkészítéséről. 
 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal Felelős: 1., 3., 4. 5. pontra: polgármester 
  2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 
a felhívásban és az ajánlatban foglalt feltételek az alábbiakkal egészüljön ki:  
                                           
1 módosította a 48/2012. (II. 09.) sz. határozat 



Mutató a Képviselő-testület 2011. évi határozatairól 

- 237 - 

− bérleti díj 100.000,- Ft/hó + ÁFA, mely az első év után minden évben felülvizsgálatra 
kerül és a bérleti díj minimum az infláció mértékével növekszik.; 

− a bérleti szerződést 5 éves határozott időre kötjük; 
− a bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át és nem adhatja tovább; 
− 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót és bankgaranciát kötünk ki; 
− a bérleti szerződés felmondási ideje 3 hónap; 
− a vállalkozó az általa végzett beruházásokat az önkormányzattal előre egyeztetett 

formában és összegben végezheti el, és ez esetben a beruházás összege beszámításra 
kerül a szerződés felbontása esetén. 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 3 mellette, ellene szavazat nélkül és 7 tartózkodással nem fogadta 
el, hogy elfogadta, hogy az első évben a bérleti díj 100.00,- Ft + ÁFA/hó legyen, a 2. évben 
150.000,- Ft + ÁFA/hó, utána az inflációval lehet emelni a bérleti díjat. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 0 mellette, 5 ellene szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a Rathauskeller üzemeltetője Sárvári Endre és Rab Vilmos legyen. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 4 mellette, 1 ellene szavazattal és 5 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a Rathauskeller üzemeltetője Darvas Péter, Pincekulcs Borkereskedés legyen. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 3 tartózkodással elfogadta, hogy 
a Rathauskeller üzemeltetője Csidei Balázs, Csideiné Nagy Krisztina, Tóth Zoltán, Takács 
Anikó, In Vino Veritas Borkereskedés legyen. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 3 tartózkodással – a fenti 
szavazatok alapján – az alábbi határozatot hozta: 
 
594/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
30. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rathauskeller Városháza-pince 

üzemeltetőjének kiválasztására irányuló nyilvános ajánlattételi felhívást eredményesnek 
nyilvánítja. 

31. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Rathauskeller Városháza-pince 
üzemeltetésére a Csidei Balázs, Csideiné Nagy Krisztina, Tóth Zoltán, Takács Anikó, In 
Vino Veritas Borkereskedés ajánlattevővel a felhívásban és az ajánlatban foglalt, 
valamint az alábbi feltételekkel szerződést köt: 
− bérleti díj 100.000,- Ft/hó + ÁFA, mely az első év után minden évben 

felülvizsgálatra kerül és a bérleti díj minimum1 az infláció mértékével növekszik; 
− 5 év határozott időre szóljon a szerződés, 
− 1; 
− a bérlő a bérleti jogot nem ruházhatja át és nem adhatja tovább; 
− 6 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót 1 kötünk ki; 
− a vállalkozó az általa végzett beruházásokat az önkormányzattal előre egyeztetett 

formában és összegben végezheti el, 1. 

                                           
1 2. pont első bekezdésében a „minimum” szövegrész, a határozat harmadik bekezdés, az ötödik bekezdésben az 
„és bankgaranciát” szövegrész, továbbá a hatodik bekezdésében az „és ez esetben a beruházás összege 
beszámításra kerül a szerződés felmondása esetén” szövegrészek hatályon kívül helyezte a 76/2012. (II. 28.) számú 
határozat 
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32. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés 
előkészítésére és a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2 pontra: polgármester 
  3. pontra: polgármester és  
  ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
 
Budakeszi, 2016. szeptember 19. 


