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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 
határozati javaslat 1. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet 
szerinti tartalommal – az alábbi kiegészítésekkel - kívánja meghatározni a beruházások 
prioritását a 2012. évi Beruházási Programhoz:  
− I. prioritás: Közlekedés – Közlekedési lámpa az Általános Iskolához (Temető utcai 

kereszteződés);  
− I. prioritás Közvilágítás – a „Domb utca, Hajós utca, Tiefenweg utca” szövegrész 

helyébe „belterületen a hiányzó közvilágítás pótlása” szövegrész lép; 
− I. prioritás kiegészül a következővel: kopjafa környékének rendezése 
− II. prioritás. 1. pont kiegészül a következővel: Kert utca – Árnyas utca – Makkosi út 

csapadékvíz-elvezetés részletes tervezése; 
− II. prioritás, 3. pontjában szereplő „Munkácsy utca – Szél utca járda építése” az I. 

prioritásba kerül. 
A fenti módosítás alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
1/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal – az alábbi 

kiegészítésekkel - kívánja meghatározni a beruházások prioritását a 2012. évi Beruházási 
Programhoz:  
a.) I. prioritás: Közlekedés – Közlekedési lámpa az Általános Iskolához (Temető utcai 

kereszteződés);  
b.) I. prioritás Közvilágítás – a „Domb utca, Hajós utca, Tiefenweg utca” szövegrész 

helyébe „belterületen a hiányzó közvilágítás pótlása” szövegrész lép; 
c.) I. prioritás kiegészül a következővel: kopjafa környékének rendezése 
d.) II. prioritás. 1. pont kiegészül a következővel: Kert utca – Árnyas utca – Makkosi 

út csapadékvíz-elvezetés részletes tervezése; 
e.) II. prioritás, 3. pontjában szereplő „Munkácsy utca – Szél utca járda építése” az I. 

prioritásba kerül. 
f.) Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 2012. évi a 

költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésével egyidejűleg az 1. pontban meghatározott 
prioritásokat figyelembe véve, készítse elő Budakeszi Város 2012. évi Beruházási 
Programját, úgy hogy az a fejlesztésekhez tartozó költségeket is tartalmazza: 

 
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: 
 
2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 235/2011. (VI. 30.) számú 

és a 243/2011. (VII. 06.) számú (korábbi Közbeszerzési Szabályzat és módosítása) 
önkormányzati határozatokat.  

 
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: 
 
3/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ 2012. évi első féléves programját azzal, hogy az az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ 2012. évi költségvetésébe kerüljön betervezésre. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat „B”változatát azzal a módosítással, hogy az 1. pontban lévő „…” 
szövegrész helyébe az „5.2. Általános célkitűzések és feladatok; és 5.3. A kultúra 
finanszírozása pontok törlésre kerülnek” szövegrész lép és az alábbi határozatot hozta: 
 
4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő- testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja a Közművelődési Koncepciót az alábbi módosításokkal: 5.2. Általános 
célkitűzések és feladatok; és 5.3. A kultúra finanszírozása pontok törlésre kerülnek. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 26/2004. (II. 24.) számú önkormányzati 
határozatot (korábbi Közművelődési Koncepció) 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: 
 
5/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 

törvény 34. § alapján a melléklet szerinti teljesítményértékelési kiemelt célokat határozza 
meg, melyek figyelembe vétele szükséges a köztisztviselők egyéni 
teljesítménykövetelményének megfogalmazásához. 

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

jegyző esetében az egyéni teljesítménykövetelményeket, 
b.) a jegyző teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót a 2012. évi decemberi testületi 

ülésre terjessze be. 
 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
 2. a.) pontra: 2012. január 31. 2. pontra: polgármester 
 2. b.) pontra: 2012. december 31. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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6/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet iskolai 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 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
7/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 7 fő védőnő kötelező kamarai 
tagságának finanszírozására 2012. évben 50.778,- Ft-ot biztosít a 2012. évi védőnői 
költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
8/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Páty Község 
Önkormányzata saját költségén, munkanapokon 16-19 óráig kiterjessze az ügyeleti ellátását, 
amelyet a Főnix-Med Zrt. (1125 Budapest, Diós árok 1-3.) lát el. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
9/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szivárvány Óvoda, a 
Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda és a Pitypang Sport Óvoda nyári szünetben esedékes 
nyitvatartási rendjét: 
 
     2012. 06.25- 

06.29. 
07.02- 
07.06. 

07.09- 
07.13. 

07.16- 
07.20. 

07.23- 
07.27. 

07.30- 
08.03. 

07.06- 
08.10. 

08.13- 
08 17. 

zárva tartó 
óvoda 

 

 
P.p. 

 
P.p. 

P.p. 
 

Sz. 

P.p. 
 

Sz. 

T.b. 
 

Sz. 

T.b. 
 

Sz. 

T.b. T.b. 
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nyitva tartó 
óvoda 

 

T.b. 
 

Sz. 

T.b. 
 

Sz. 

T.b. T.b. P.p. P.p. P.p. 
 

Sz. 

P.p. 
 

Sz. 
 
P.p = Pitypang Sport Óvoda 
Sz. = Szivárvány Óvoda 
T.b. = Tarkabarka Kunterbunt Óvoda 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta azzal a módosítással, hogy a határozat végrehajtásának felelőse a 
polgármester,  a jegyző és az ügyvéd: 
 
10/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Védelmi Centrum 

szerződéses vagyonvédelmi vállalkozás által való 2012. évi működtetésére kiírt pályázat 
nyertesének - a szakbizottságok döntéseinek figyelembe vételével - a Figyelő-Őr Kft-t 
nyilvánítja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Budakeszi 
Védelmi Centrum 2012. évi működtetésével kapcsolatos szerződés kidolgozására, 
valamint a polgármestert szerződés aláírására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester, jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat „B” változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
11/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 24 órás 

portaszolgálat 2012. évi működésére kiírt pályázat pályázóitól új ajánlatot kér be, 
kizárólag a Polgármesteri Hivatal munkaidőn kívüli őrzésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt- tekintettel a határozat 1. pontjára, hogy a 
Figye-Lő Őr Kft-vel 2011. január 28-án aláírt megbízási szerződést 2012. február 29-ig 
– változatlan alapdíjazás mellett – meghosszabbítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a 2. számú 
pontban szereplő szerződés-módosítás kidolgozására, valamint a polgármestert szerződés 
aláírására.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
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határozatot hozta: 
 
12/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. 2012. évi üzleti tervét a BVV 
Kft. Felügyelő Bizottsága véleményének és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
határozatának ismeretében, a költségvetés tárgyalásával egyidejűleg, a 2012. évi februári ülésén 
tárgyalja meg. 
 
Határidő: 2012. évi februári KT ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
13/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. átmeneti 

finanszírozásának biztosítására, 2012. január hónapra, 10.000.000,- Ft előleget biztosít az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a 1. pontban 
meghatározott szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester,  
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a II. 
határozati javaslatot: 
 
14/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. ügyvezetőjének az 
519/2011. (XII. 15.) számú és az 575/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóját az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásával 
egyidejűleg tárgyalja meg. 
 
Határidő: 2012. februári rendes KT ülés Felelős: polgármester,  
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a II. 
határozati javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 
 
15/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete ki kívánja venni az Erkel utcai parkolót a parkolási 

rendelet által fizető övezetnek nyilvánított területek közül. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Képviselő-testület februári 
ülésére készítse elő a fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati 
rendelet módosítását. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. februári rendes KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
16/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy az építésügyi hatóság 

kérelmére kiadott állásfoglalásaiban kiemelten kezelje a megfelelő közútszélességhez 
szükséges önkormányzati tulajdonú közterületek kialakítását. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a szabályozási vonallal 
érintett ingatlanok esetében az alábbi feltételek meglétéhez kösse az ingatlanok 
telekalakítását: 
a.) az ingatlan szabályozási vonal mentén történő megosztásának vázrajza, 
b.) tulajdonosi hozzájárulás(ok) a telekalakításhoz, 
c.) a tulajdonos(ok) szándéknyilatkozata a határozat mellékletét képező minta alapján. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szabályozási vonallal érintett 
ingatlanok közterületre eső földrészletének tulajdonba vételével összefüggésben 
felmerülő ügyvédi és eljárási költségeket az Önkormányzat viseli. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: főépítész 
 3. pontra. 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 felkéri 
a főépítészt, hogy a képviselő-testület márciusi rendes ülésére a városfejlesztési tanácsnok 
együttműködésével készítsen elő pályázatot a Dózsa György tér közterületi koncepciótervének 
megfelelő kidolgozására. 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
17/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 311/2011. (VIII. 04.) számú önkormányzati 

határozat alapján az SPC-NY Kft-vel folytatott tárgyalásokat lezártnak tekinti. 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a képviselő-testület 

márciusi rendes ülésére a városfejlesztési tanácsnok együttműködésével készítsen elő 
pályázatot a Dózsa György tér közterületi koncepciótervének megfelelő kidolgozására. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
                   2. pontra: 2012. márciusi testületi ülés                     2. pontra: főépítész  
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18/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2745. helyrajzi számon nyilvántartott 
közterületet Patak utcának nevezi el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy biztosítsa a szolgáltatási díj fedezetét a 2745. helyrajzi számú 
közterület elnevezésének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az elnevezésből eredő 
szükséges intézkedések megtételére. 

 
 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal                                Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
                                                                                                         2. pontra: PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
19/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 0198/5. helyrajzi számon nyilvántartott 
közterületet Mandula-dűlőként nevezi el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy biztosítsa a szolgáltatási díj fedezetét a 2410/35 és 0198/5 helyrajzi 
számú utak közterület elnevezésének ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az elnevezésből eredő 
szükséges intézkedések megtételére, valamint az utca teljes tervezett hosszában a 
rendezési folyamat elindítására. 

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

2. pontra: PVB elnöke 
 

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
20/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: Budakeszi Város Képviselő-testülete az 
ELMŰ Hálózati Kft.-vel kötendő, a Nagyszénászugban illegálisan felszerelt lámpatestek jogi 
és műszaki rendezését szolgáló megállapodást melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
megállapodás mellékletét képező, a világítótestek helyét, tételes felsorolását tartalmazó 
lista összeállításáról intézkedjék. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. pontban szereplő lista jóváhagyását követően 
felkéri a polgármestert a 1. pontban meghatározott megállapodás aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 553/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati 
határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal                      Felelős: 1. és 3-4. pontra: polgármester 
         2. pontra: jegyző 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
21/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok 
tájékoztatóját az 555/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozat végrehajtásával 
kapcsolatban tudomásul veszi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyző részéről az 512/2011. (XI. 28.) számú 
önkormányzati határozat végrehajtásával kapcsolatban nyújtott tájékoztatást tudomásul 
veszi. 

 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester  
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
22/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi, Fő utca 187. (hrsz.: 25/3.) 
szám alatti ingatlan tulajdonosai által kötendő használati megállapodást melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal                Felelős:  polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
23/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi, Fő utca 164. (hrsz.: 909.) 
szám alatti ingatlan 28/60-ad tulajdonrészének a határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződésével kapcsolatosan elővásárlási jogával nem kíván élni. 
 
Határidő: azonnal                Felelős:  polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
24/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 
Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodását. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban megjelölt 
megállapodás aláírására. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                      Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
25/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 460/2011. (X. 18.) számú határozat 4. 
pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „a szerződés fedezetét, bruttó 1.270.000Ft-ot a 
2012. évi költségvetés terhére biztosítja”. 
 
Határidő: azonnal                                                                              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
26/a/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 

házasságkötő terme feldíszítésére helyi képzőművészek számára pályázatot ír ki. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt és a városfejlesztési tanácsnokot 

a 1. pontban megjelölt pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: 1. pontra: 2012. március 1. 
 2. pontra: azonnal                                              
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: főépítész, városüzemeltetési tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
26/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Somos Éva és Somos Gyula 
szüleinek – Somos Miklós és Lieber Éva – művészi hagyatékából felajánlott három 
darab műtárgyat (Lieber Éva: Felszállott a páva, Somos Miklós: Találkozás a 
rózsabokornál, Somos Miklós: Ég és föld) köszönettel elfogadja, melyek az 
önkormányzat forgalomképes vagyontárgyainak minősülnek és a mindenkori 
polgármesteri hivatalban kerülnek kihelyezésre. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Somos 
Éva és Budakeszi Város Önkormányzata által kötendő ajándékozási szerződést. 

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

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal      Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
27/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az eddigi bérlő dr. Kánai Pál kérésére a 067/5., 8., 
10. és 12. helyrajzi számú szántókat  további egy évre haszonbérbe adja dr. Kánai Pál 
részére a haszonbérleti szerződésben rögzített 25 000.-Ft/ha összegnek a KSH által a 
2011. évre megállapított inflációs rátával megemelt bérleti díj ellenében. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a mezőgazdasági 
támogatás rendszere megváltozik, a bérleti díj újra meghatározásra kerülhet.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező haszonbérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal                                     Felelős: 1-3. pontra: polgármester  
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
28/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az elhunyt eddigi bérlő Mándoki János családi 
vállalkozó fia, Mándoki Tamás gazdálkodó családtag kérésére a 067/15., 18., 079/20., 
23., 24. és 25. helyrajzi számú szántókat további egy évre haszonbérbe adja a 
haszonbérleti szerződésben rögzített 15 000.-Ft/ha összegnek a KSH által a 2011. évre 
megállapított inflációs rátával megemelt bérleti díj ellenében.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a mezőgazdasági 
támogatás rendszere megváltozik, a bérleti díj újra meghatározásra kerülhet.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező haszonbérleti szerződés aláírására.  

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

 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
29/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Földgép 

Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Tavasz utca 9.; képviselő: Balogh Csilla) 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 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
30/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az Off 

BEAT Bt-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Erdő u. 20-22.; képviselő: Cserjési András) 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 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
31/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi Tervtanácsa elnökének a Budakeszi 
Tervtanács 2011. december 20- i üléséről szóló beszámolóját.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
32/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 50/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
2011. március 19. 1 nap 
2011. június 10. 1 nap 
2011. július 8 – július 15. 6 nap 
2011. július 20 – július 22. 3 nap 
2011. augusztus 8 – augusztus 15. 6 nap 
2011. szeptember 22 – szeptember 23. 2 nap 
2011. szeptember 28. 1 nap 
2011. október 20 – október 21. 2 nap 
2011. november 3 - november 5.  3 nap 
2011. november 24. 1 nap 
2011. december 1. 1 nap 
2011. december 22 - december 30. 6 nap 

               
 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
33/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a polgármester 2011. évről megmaradt 10 nap 
szabadságának 2012. évre történő átvitelét. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
34/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármester 2012. évi szabadság ütemtervét az 
jóváhagyja az alábbiak szerint: 
 

2012. március 19 - március 30. 
(2011-es évi szabadság) 

10 nap  

2012. június 4 - június 15. 10 nap 
2012. július 2 - július 13. 10 nap 
2012. augusztus 6 – augusztus 17.  10 nap 
2012. november 5-november 13. 8 nap 
2012. december 20 – 31. 5 nap 

 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
35/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés tervezetét befogadja, de további 
átdolgozásra visszautalja a jegyzőnek, illetve ismételt véleményezésre a Pénzügyi és 
Vagyongazdálkodási Bizottságnak. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
36/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés tervezete az 
alábbiakat megvizsgálva kerüljön ismételten benyújtásra: 
1. A következő tételekben összességében 125 MFt kiadás csökkentést kell eszközölni: 

a.) Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadásait minimum 50 MFt-tal 
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szükséges csökkenteni. 
b.) Az oktatási intézményekben, azaz a Széchenyi István Általános Iskolában, a Nagy 

Sándor József Gimnáziumban, a Szivárvány Óvodában, a Pitypang Sport Óvodában 
és a Tarkabarka-Kunterbunt Óvodában az önkormányzat támogatását 
összességében minimum 23 MFt-tal szükséges csökkenteni, melyből 15 MFt a 
Széchenyi István Általános Iskola támogatásából kerüljön elvonásra. 

c.) A kulturális és civil kiadások 10 MFt-tal való csökkentése szükséges (Erkel Ferenc 
Művelődési Központ, Nagy Gáspár Városi Könyvtár, Budakeszi Város Német 
Önkormányzat). 

d.) A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat önkormányzati támogatását 2 MFt-tal 
szükséges csökkenteni. 

e.) A BVV Kft támogatását 20 MFt-tal szükséges csökkenteni, melyet az 
épületfenntartás költségének felülvizsgálatával javasolja megtenni. 

f.) Nagyszénászugi Viziközmű Társulattal kapcsolatban fennálló készfizető kezesség 
behajtásából 20 MFt bevétel tervezését javasolja.  

2. A következő tételek tervezése szükséges, az 1-es pontban meghatározott 
kiadáscsökkentésből származó 125 MFt terhére 
a.) kockázati tartalék (pályázati elszámolás kockázata) 20 MFt 
b.) zárolt tartalék 20 MFt (szeptember 30-ig zárolva) 
c.) általános tartalék 45 MFt 
d.) beruházási keret 24 MFt 
e.) kulturális alap 6 MFt 
f.) Budakeszi Város intézményeiben dolgozó közalkalmazottakat 3.000,- 

Ft/hó/álláshely étkezési utalványt biztosít 2012. évben, melyhez 10 MFt fedezet 
biztosítása szükséges. 

3. A súlykorlátozási rendelet alapján befolyt összegek kerüljenek az erre a célra létrehozott 
„Út Alapba”. 

4. A béren kívüli juttatások biztosításában ne legyen különbség a Budakeszi Város 
intézményeiben dolgozó közalkalmazottak és Budakeszi Város Önkormányzatának Kft-i 
között. 

5. A 6 MFt kulturális alapról átruházott hatáskörben az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottság döntsön. Az alap nyújt fedezetet a kulturális, sport támogatásokra és a civil 
szerveződések támogatására. 

6. Az Nagy Sándor József Gimnázium és a Széchenyi István Általános Iskola esetében az 
épület karbantartási kiadások az intézményeknél kerüljenek tervezésre. 

7. Az 541/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatban (bölcsőde építésére fedezet 
biztosítása) és az 551/2011. (XII. 15.) számú önkormányzati határozatban (HÍD 
Családsegítő Szolgálat önrész fedezetének biztosítása) leírt értékesítési bevételek 
realizálódjanak, melyből befolyt összeg a fejlesztési keretet növelje.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-7. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
37/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbi kiegészítésekkel fogadja el a 

Saubermacher Magyarország Kft. Budakeszin végzett települési szilárdhulladék-kezelési 
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közszolgáltatásáról szóló, 2011. évre vonatkozó beszámolóját:  
2012. március 1-től külön megállapodás alapján a köztéri szemétgyűjtő edények 
ürítését a BVV Kft végzi, melynek továbbszállításáról a Saubermacher 
Magyarország Kft gondoskodik.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott megállapodás kidolgozására, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester, jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
38/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja Szabó Sándor úr pilóta 

emlékmű emelésével kapcsolatos javaslatát.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az emlékmű helyéül a Farkashegyi Repülőteret 

jelöli ki.  
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot, a 

Városfejlesztési Tanácsnokot, a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot, 
valamint az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságot, hogy dolgozza ki a repülős 
emlékmű támogatási feltételeit. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2012. évi márciusi rendes KT ülés  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: tanácsnokok, OKJB elnöke  
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
39/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Város 2012. évre vonatkozó Külügyi 
Tervét melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
40/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. 2012. évi üzleti tervét 

jelen formájában nem fogadja el, azt a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
határozatának ismeretében, átdolgozásra visszaadja. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. 2012. évi üzleti tervét a 
költségvetés tárgyalásával egyidejűleg, a 2012. évi februári ülésén tárgyalja meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. átmeneti 
finanszírozásának biztosítására, 2012. február hónapra, 10.000.000,- Ft előleget biztosít 
az önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét a 3. pontban 
meghatározott szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
Határidő: 1., 3. és 4. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. évi februári rendkívüli KT ülés 
Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
41/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2011. évi beszámolóját 
jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
42/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2011. évi 
beszámolóját jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
43/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete - az intézmények javaslata szerint-az alábbi időpontokra 
hirdeti meg a beiratkozást: 
Széchenyi István Általános Iskola 2012. április 11. (szerda) 8.00-16.00,  
 2012. április 12. (csütörtök) 8.00-17.00,  
 2012. április 13. (péntek) 8.00-14.00 
Óvodák 2012. május 7. (hétfő) 8.00-17.00, 
 2012. május 8. (kedd) 8.00-17.00 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, intézményvezetők 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
44/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. évi belső ellenőrzésekről szóló beszámolót a 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
45/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Német Önkormányzata 2011. évi 
munkájáról szóló tájékoztató kiegészítését tudomásul veszi az alábbi kiegészítésekkel: 
− a Gt-ben szabályozott üzleti terv és beszámoló elfogadása kötelező a Sváb Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft-vel kapcsolatban; 
− a BVNÖ hatályon kívül helyezi azokat a határozatokat, amelyek a Sváb Vagyonkezelő 

Nonprofit Kft-vel kapcsolatban kifizetéseket tartalmaznak; 
− a BVNÖ és a Sváb Vagyonkezelő Nonprofit Kft ügyvezető között létrejött szerződés 1 

példányát elhelyezi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, valamint a Német 
Önkormányzat referensénél. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 
  BVNÖ elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, 
hogy a határozati javaslat 3. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Magyar Közút Zrt-vel és a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal egyeztetett társfinanszírozási szerződést lássa el ügyvédi 
ellenjegyzéssel, és felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat ügyvédje által 
ellenjegyzett társfinanszírozási szerződés aláírására, és az alábbi határozatokat hozta: 
 
46/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1 Budakeszi Város a Képviselő-testülete Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal 

(KKK) és a Magyar Közút Zrt-vel sebességkorlátra figyelmeztető berendezések 
kiépítésére kötendő társfinanszírozási szerződést melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

2 Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(KKK) kisköltségű forgalombiztonsági beavatkozások megvalósítása a felvillanó 
sebességkorlátozásra figyelmeztető napelemes berendezés kihelyezésre vonatkozó 
pályázathoz szükséges bruttó 252.000,- Ft önrészt a 2012. évi költségvetés terhére 
biztosítja, továbbá a társfinanszírozási szerződés szerinti fenntartási időben az 
üzemeltetési költségeket biztosítja. 
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3 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Magyar 
Közút Zrt-vel és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal egyeztetett 
társfinanszírozási szerződést lássa el ügyvédi ellenjegyzéssel, és felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzat ügyvédje által ellenjegyzett társfinanszírozási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
47/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 60/2011. (III. 11.) számú 
(pályázat kisköltségű forgalombiztonsági eszközök megvalósítására) önkormányzati 
határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
48/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 591/2011. (XII. 20.) számú határozatát az 

alábbiak szerint módosítja: 
A határozat 1. pontjában szereplő „Halmai Krisztina okleveles rehabilitációs 
környezettervező szakmérnököt bízza meg az új bölcsőde engedélyezési tervének 
rehabilitációs szakmérnöki vizsgálatával” szövegrész helyébe „Halmai Krisztina 
okleveles rehabilitációs környezettervező szakmérnököt foglalkoztató Zealand Alcampo 
Hungary Business Kft-t bízza meg az új bölcsőde engedélyezési tervének rehabilitációs 
szakmérnöki vizsgálatával. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal utólagosan 
jóváhagyja a Zealand Alcampo Hungary Business Kft-vel az új bölcsőde engedélyezési 
tervének rehabilitációs szakmérnöki vizsgálatára kötött megbízási szerződést. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
49/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 10. Budakeszi Farsang Fánk Fesztivál 

megrendezéséhez 50.000.-Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés 
„Kulturális Alap” keret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a támogatási szerződés előkészítésére az 
Önkormányzat ügyvédjét, a szerződés aláírására pedig a polgármestert. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
50/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1 Budakeszi Város Képviselő-testülete a 461/2011. (X. 27.) számú (új bölcsőde építési 

engedélyezési és kiviteli tevei) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat 1. pontjában szereplő „– tervellenőr bevonása az engedélyezési tervek 
elfogadásához” szövegrész helyébe a „az építési engedélyezési tervek alapján készült 
költségbecslés ellenőrzése” szövegrész lép. 

2 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott határozat módosítással kapcsolatosan Budakeszi Város Önkormányzata és 
Vadász és Társai Építőművész Kft között 2011. november 7-én létrejött tervezési 
szerződés módosításának előkészítésére, a polgármestert pedig az aláírásra 

 
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: 
 
51/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1 Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 141/2011. (IV. 28.) számú 

határozat 2. pontját és a 268/2011. (VII. 28.) számú határozatot hatályon kívül helyezi. 
2 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, valamint az 

önkormányzat ügyvédjét a telekegyesítés módjának megvizsgálására. 
  
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
52/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1 Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 075/1 hrsz-ú ingatlanon 

működő Farkashegyi Repülőtér üzemeltetési megállapodását 2012. április 1. napjától a 
korábbi üzemeltetési problémák teljes körű rendezésével, a 2004. március 19. napján kelt 
használati megállapodás alapján a leendő üzemeltetővel az alábbi feltételekkel kívánja 
megkötni vagy meghosszabbítani: 
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a.) az Önkormányzatot 2004. évtől megillető bevételek elszámolása, valamint a 
használat során a sportegyesületek által okozott károk megtérítése, 

b.) az Önkormányzatot a továbbiakban megillető bevételek biztosítása, 
c.) az Önkormányzat használatában álló ingatlanrészek és tartozékaik hasznosítása, 

bázispont kialakítása az önkormányzati területek további hasznosításához, 
d.) az Önkormányzat használatában álló területek hasznosításához az Önkormányzatot 

megillető 50%-os repülőtéri és légtér-kapacitás biztosítása egységes repülőtér-
használati díjak mellett. 

2 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy az 1. 
pontban meghatározott feltételeket építse be a használati megállapodás módosításába 

  
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: 
 
53/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 508/2011. (XI. 28.) számú 
önkormányzati határozat 1. pont a) bekezdését, illetve c) bekezdésének „az Önkormányzaton 
kívül” szövegrészét hatályon kívül helyezi és a határozatot az alábbi ponttal egészíti ki:  
d.) a 2004. március 19. napjától tartó üzemeltetés valamennyi problémáját felmérő és kezelő 

rendezési folyamatot a felek megegyezésével le tudja zárni. 
  
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
54/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal utólagosan 

jóváhagyja a Rathauskeller-Pince kibérlésére vonatkozó bérleti szerződéseket, melyek 
Budakeszi Város Önkormányzat és a Budakeszi Jövőjéért Zenei Egyesület között 2011. 
december 21. napján, Budakeszi Város Önkormányzat és dr. Somogyi Farkas József 
között 2012. január 26. napján valamint Budakeszi Város Önkormányzat és Tóth Gábor 
között 2012. január 26. napján kerültek megkötésre.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Windisch 
Józseffel 2012. február 11-ére vonatkozóan megkötendő bérleti szerződést és felkéri a 
polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

  
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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55/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Innovatív, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság jégpályára vonatkozó ajánlatait elutasítja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta, hogy 
az I. határozati javaslat 3. pontjából törlésre kerül a „amely a Budaörsi Kistérség Többcélú 
Társulásának Kistérségi Fesztivál költségvetésébe beszámításra kerül” szövegrész és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
56/2012. (II. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Európa a polgárokért 

Testvérvárosok polgárainak találkozói” elnevezésű pályázati kiíráson indul. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott pályázat költségeit az 

alábbiak szerint határozza meg: 
a.) a pályázat összköltsége: 5.100.000,- Ft (17.000 euro) 
b.) a pályázaton igényelt összeg: 4.080.000,- Ft (13.600 euro) 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges önerőt, mely 1.020.000,- 
Ft (3.400 euro) a 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős:: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
57/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik az Európai Uniós 

Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó 
akcióhoz. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja a kezdeményezéshez a csatlakozás szövegét, melyet szükség esetén több nyelvre 
lefordítva a lehetséges fórumokon, valamint helyben szokásos módon is közzéteszi. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a magyar és 
külföldi települések önkormányzataival tartson e tárgykörben egyeztetést, melynek 
eredményét közös vélemény formájában közösen juttassák el az illetékes szaktárca 
vezetőjének. 

 
Határidő: 1-3. pontokra: azonnal         Felelős: 1-3. pontokra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
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58/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd folyamatban 
lévő peres és nemperes ügyekről szóló részletes szóbeli beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
59/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a 
mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja.  
 
Határidő: azonnal                         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
60/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Polgármesteri 

Hivatalában az álláshelyek számát 2 fővel csökkenti. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Tégla program kerüljön 

felmondásra. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy folytasson tárgyalásokat a 

Magyar Posta Zrt-vel átalánydíjas szolgáltatás érdekében, valamint a helyi kézbesítésre 
kerüljön megbízásra 1 fő kézbesítő, melyet a Hivatal rendelkezésre álló létszámán belül kell 
megoldani. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy hozza meg a szükséges 
intézkedéseket, hogy a Nagyszénászugi kintlévőségekből a költségvetésbe betervezett 20 
MFt összeg beszedésre kerüljön. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit, valamint a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy beszerzéseiknél vegyék figyelembe a BVV Kft. által 
javasolt szolgáltatókat a legolcsóbb áron történő beszerzés érdekében. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az intézmények vezetőit, hogy törekedjenek a 
termek legoptimálisabb kihasználására bérbeadás útján. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Sándor József Gimnázium és 
a Széchenyi István Általános Iskola esetében az épülethez tartozó fenntartási és 
karbantartási kiadások – a víz-gáz-fűtés szerelés, valamint a riasztó és tűzjelző felügyelet 
kivételével- az intézmény költségvetésében kerülnek tervezésre, míg a többi intézmény 
esetében a BVV Kft-nél, melynek felhasználásáért az intézmény vezetője és a BVV Kft. 
ügyvezetője egyaránt felelős. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tervtanács működésére 2012. évben 
400.000.-Ft-ot biztosít. 
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9. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zárolt tartalék felszabadításáról 2012. 
szeptember 30. után dönt. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár és az Erkel Ferenc Művelődési Központ összevonásának 
lehetőségét és feltételeit. 

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szociális 
ellátórendszer felülvizsgálatát végezze el. 

12. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
reklámkoncesszió felülvizsgálatát végezze el. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy folytasson egyeztetést a Német Nemzetiségi Önkormányzattal a későbbi 
támogatásokkal kapcsolatban, valamint vizsgálja felül a megváltozott jogszabályi 
környezetnek megfelelően a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást. 

 
 
Határidő:  1. pontra: 2012. február 29. 
 2-3. és 7-9. pontra: azonnal 
 4-6. pontra: folyamatos, 2012. december  31-ig 
                       10-13. pontra: következő rendes képviselő-testületi ülés 
Felelős:  1. pontra: jegyző, polgármester 
 2-4. és 10-12. pontra: jegyző 
 5. pontra: jegyző és az intézmények vezetői 
 6. pontra: intézmények vezetői 
 7. pontra: NSJG, SZIA igazgatója, BVV Kft ügyvezető igazgató 
 8-9. pontra: polgármester 
                        13. pontra: PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
61/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OTP Bank Nyrt-től maximum 

40.000.000,- Ft azaz Negyvenmillió forint összegű rulírozó munkabérhitel felvételét 
kezdeményezi havi igénybevétellel. A hitel futamidejét 2012. december 31-ig határozza 
meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a Hitelt beépíti a 2012. évi 
költségvetésbe és az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve más 
pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és 
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési 
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul – figyelembe véve a mindenkor hatályos 
államháztartási jogszabályokat – a helyi adóbevételek, illetékbevételek és a további egyéb 
saját bevételek (a továbbiakban Önkormányzati Bevételek) engedményezéséhez és 
tudomásul veszi, hogy az Önkormányzati Bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a 
munkabér hitel törlesztésére fordítja. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az 1. pontban meghatározott 
összegű munkabérhitelre vonatkozó kölcsönszerződés és engedményezési szerződés 
megkötésére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb 
feltételeiben megállapodjon, a kölcsönszerződést, valamint a kapcsolódó 
engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
62/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kerékbilincs alkalmazhatósági 
feltételeiről szóló tájékoztatót elfogadja. 

Határidő: azonnal       Felelős: jegyző 
   
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 
62/a/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 

Bizottságot, hogy a szükséges pénzügyi fedezetet a 2011. évi pénzmaradvány terhére a 
2011. november 03–i PVB döntés alapján a fizető parkolók kialakítására biztosítsa.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a fizetőparkolók 
kijelöléséhez szükséges forgalomtechnikai jelzések (táblák, burkolati jelek) létesítését 
végezze el.  

Határidő: 1-2. pontra azonnal            Felelős: 1. pontra: PVB elnöke 
        2. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
63/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. 2012. évi üzleti tervét melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. 2012. évi támogatási szerződést melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja és 150 M 484 EFt. támogatást biztosít az önkormányzat 2012. 
évi költségvetése terhére, melyhez az előlegként megállapított 20 MFt-t be kell számítani. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pontban 
meghatározott szerződés aláírására.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t és a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a következő rendes képviselő-testületi ülésre készítse elő a BVV Kft. feladatait tartalmazó 
399/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat módosítását a feladatok aktualizálása 
érdekében. 

 
Határidő: 1-4. pontokra: azonnal          Felelős: 1-4. pontokra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
64/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BSzM Nonprofit Kft. működéséhez 

a 2012. év első felére 5 MFt-ot biztosít. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés 

elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal                        Felelős: 1. pontra: polgármester 
                  2. pontra: azonnal                     2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd,  
                                                                                                               polgármester          
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
65/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Keszivíz 

Kft.-vel kötött határozatlan idejű Üzemeltetői Szerződés mellékletét képező Aktualizálási 
Megállapodást. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza 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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
66/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 

100.000.000.-Ft összeget osztalékként a Keszivíz Kft, mint 100%-os önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaság eredménytartalékának  terhére kívánja igénybe venni a 
Felügyelő Bizottság javaslata alapján. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tekintettel arra, hogy a Keszivíz Kft. 
2012. január hónapban kölcsönként 50.000.000.- Ft-ot Budakeszi Város Önkormányzat 
rendelkezésére bocsátott, beszámítással él a társaság felé, azaz az osztalék kifizetésre kerülő 
összegét 50.000.000.- Ft-tal kéri csökkenteni. 

 

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

 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
67/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatás) 
részesülők és a regisztrált álláskeresők közfoglalkoztatása tárgyában a Pest Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központjával megkötött Hatósági Szerződést jóváhagyja és 
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.   

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzatot terhelő önrészt, mely bruttó 
1.538.764 Ft, a 2012. évi költségvetés közfoglalkoztatási keretének terhére biztosítja.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                               Felelős:  1-2. pontra:  polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
68/a/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. 
megrendelésére az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő Repülőtéri út 11.) 
Végvári János tervező TS-10/422/K3 tervszámú, „Budakeszi Fenyő utca mögötti terület (23 db 
ingatlan) villamosítása” című terve alapján 51 fm 20 kV-os és 845 fm 0,4 kV-os elektromos 
kábel elhelyezésre a 0159 -, 0162 -, 6812 -, 6835 hrsz.-ú közterületekre vonatkozóan tulajdonosi 
hozzájárulását főépítészi vélemény alapján nem adja meg. 
 
Határidő: azonnal                   Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
68/b/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. megrendelésére 

az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő Repülőtéri út 11.) Végvári János tervező 
által készített TS-12/001/K1 tervszámú, „Budakeszi Fő utca 1701/20 BHTR állomásából új kábeles 
kivezetés ” című terve alapján 38 fm 0,4 kV-os elektromos kábel elhelyezésre a 1606/3 hrsz-ú 
közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását főépítészi vélemény alapján megadja az 
alábbi feltételek betartásával: 
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a) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy 
idegenek ne tartózkodhassanak ott. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulásával 
nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező 
balesetekért, illetve károkozásért.  

b) A bontás során keletkező hulladékot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell 
elhelyezni. A hulladékszállítás költségei a beruházót terhelik.  

c) Az esetleges felszíni szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti 
és járda űrszelvény biztosítva legyen.  

d) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg. 
Amennyiben a meglévő közműhelyzet miatt a gyalogjárda burkolatába bele kell 
bontani, úgy abban az esetben a teljes építési hosszon és keresztmetszetben szabványos 
térkő burkolatra kell átépíteni a megbontott aszfaltjárda szakaszt. 

e) A munkavégzés során felmerülő minden új körülményről, illetve a munkálatok 
befejezéséről a kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.  

f) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 
mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.  

g) A munkavégzés befejezése után az igénybe vett közterületeket helyre kell állítani. Az 
igénybe vett terület szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.  

h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 1. pontban meghatározott 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
68/c/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Elektromos Műszaki Szolgáltató Kft. (2100 Gödöllő 

Repülőtéri út 11.) Végvári János tervező TS-11/002/V1 és  TS-11/002/V2 tervszámú, „Budakeszi 
155/20 tr és 1552/2 tr szárnyvezeték lezárása ” című terve alapján hozzájárul 2000 fm, 20 kV-os 
elektromos földkábel elhelyezéséhez. 

2. Az építéssel érintett közterület 064, 065, 071/2 és 080 hrsz. közterületre vonatkozóan tulajdonosi 
hozzájárulását főépítészi vélemény alapján megadja az alábbi feltételek betartásával:  

a) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy 
idegenek ne tartózkodhassanak ott. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulásával 
nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező 
balesetekért, illetve károkozásért.  

b) A bontás során keletkező hulladékot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell 
elhelyezni. A hulladékszállítás költségei a beruházót terhelik. Az esetleges felszíni 
szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti és járda űrszelvény 
biztosítva legyen.  

c) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg.  
d) A munkavégzés során felmerülő minden új körülményről, illetve a munkálatok 

befejezéséről a kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.  
e) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 

mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.  

f) A munkavégzés befejezése után az igénybe vett közterületeket helyre kell állítani. Az 
igénybe vett terület szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.  
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g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
68/d/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a GA Magyarország Kft. (2045 Törökbálint Tópark u. 1/a) 

Uhrin György tervező által készített 5801950991 munkaszámú, „Budakeszi Meggyes lakópark 
(6619-6626 hrsz-ú ingatlanok) villamos energia ellátása, 1 kV-os kábelhálózat létesítése kiviteli terv 
” című terve alapján ~109 fm, 1 kV-os elektromos kábel elhelyezésre a 6605 hrsz-ú közterületre 
vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását főépítészi vélemény alapján megadja az alábbi feltételek 
betartásával:  

a) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy 
idegenek ne tartózkodhassanak ott. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulásával 
nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező 
balesetekért, illetve károkozásért.  

b) A bontás során keletkező hulladékot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell 
elhelyezni. A hulladékszállítás költségei a beruházót terhelik.  

c) Az esetleges felszíni szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti 
és járda űrszelvény biztosítva legyen.  

d) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg.  
e) A munkavégzés során felmerülő minden új körülményről, illetve a munkálatok 

befejezéséről a kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.  
f) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 

mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.  

g) A munkavégzés befejezése után az igénybe vett közterületeket helyre kell állítani. Az 
igénybe vett terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.  

h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  

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 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
68/e/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a GA Magyarország Kft. (2045 Törökbálint Tópark u. 
1/a) Dobó Zoltán tervező által készített 5801950945 munkaszámú, „Budakeszi külterület 
0198/56 hrsz-ú ingatlan villamos energia ellátása, 0,4 kV-os szabadvezeték-hálózat létesítése 
kiviteli terv” című terve alapján ~400 fm, 04 kV-os elektromos kábel elhelyezésre a 0199/2-, 
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0198/25 hrsz. közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását főépítészi vélemény alapján 
nem adja meg. 
 
Határidő: azonnal                     Felelős: polgármester 
 
 
68/f/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete - A Develop Invest Technical Consulting Kft. (1133 Budapest 

Vág utca 5.) - Gonda Balázs tervező - 58.11.1 rajzszámú, „Budakeszi, Tiefenweg utca 2725 hrsz. 
többlet villamos energia ellátása, 20 kV-os földkábel és telepített BT kapcsoló állomás létesítése 
nyomvonalrajz” című terve alapján 330 fm, 20 kV-os elektromos kábel elhelyezésre a 2756/52, 
2702/1, 2728, 2726 és 2705 hrsz-ú közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását főépítészi 
vélemény alapján megadja az alábbi feltételek betartásával:  

a) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy 
idegenek ne tartózkodhassanak ott. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulásával 
nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező 
balesetekért, illetve károkozásért.  

b) A bontás során keletkező hulladékot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell 
elhelyezni. A hulladékszállítás költségei a beruházót terhelik.  

c) Az esetleges felszíni szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti 
és járda űrszelvény biztosítva legyen.  

d) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg.  
e) A munkavégzés során felmerülő minden új körülményről, illetve a munkálatok 

befejezéséről a kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.  
f) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 

mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.  

g) A munkavégzés befejezése után az igénybe vett közterületeket helyre kell állítani. Az 
igénybe vett terület szennyeződés mentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.  

h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
68/g/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. A TIGÁZ –DSO Földgázelosztó Kft megbízásából készített a HAAK Vezetéképítő Kft. (2040 

Budaörs, Csillag utca 10.) - Vida László tervező - „Budakeszi településen középnyomású gázvezeték 
építés című, 3559 hrsz. ingatlan ((3850 hrsz. utca) helyszínrajza, 114/2011 tervszámú” 
tervdokumentáció alapján 60 fm PE 63 középnyomású gázvezeték elhelyezésére a tulajdonosi 
hozzájárulást főépítészi vélemény alapján a 3850 hrsz. közterületre vonatkozóan megadja, az 
alábbi feltételek betartásával: 

a) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy 
idegenek ne tartózkodhassanak ott. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulásával 
nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező 
balesetekért, illetve károkozásért.  



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 29 - 

b) A bontás során keletkező hulladékot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell 
elhelyezni. A hulladékszállítás költségei a beruházót terhelik.  

c) Az esetleges felszíni szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti 
és járda űrszelvény biztosítva legyen.  

d) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg. 
e) A munkavégzés során felmerülő minden új körülményről, illetve a munkálatok 

befejezéséről a kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.  
f) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 

mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.  

g) A munkavégzés befejezése után az igénybe vett közterületeket helyre kell állítani. Az 
igénybe vett terület szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.  

h) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
68/h/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a TIGÁZ –DSO Földgázelosztó Kft megbízásából készített a 

HAAK Vezetéképítő Kft. (2040 Budaörs, Csillag utca 10.) Vida László tervező által „Budakeszi 
településen középnyomású gázvezeték építés című, Budaörsi köz 2. (2734, 2727, 2735 hrsz. utca, 
115/2011 tervszám” tervdokumentáció alapján 88 fm PE 63 középnyomású gázvezeték létesítésére 
a 2727-, 2734 helyrajzi számú közterületekre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását főépítészi 
vélemény alapján megadja az alábbi feltételek betartásával: 

a) Hozzájárulásom a Budaörsi út (2735 hrsz.) nem vonatkozik. A 8102-es út 
vonatkozásában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságától kell 
megkérni a Tulajdonosi hozzájárulást. 

b) A munkaterületet a munkavégzés ideje alatt le kell határolni annak érdekében, hogy 
idegenek ne tartózkodhassanak ott. Az Önkormányzat a tulajdonosi hozzájárulásával 
nem vállal felelősséget a kivitelezés ideje alatt a munkaterületen bekövetkező 
balesetekért, illetve károkozásért.  

c) A bontás során keletkező hulladékot az érvényben lévő szabályoknak megfelelően kell 
elhelyezni. A hulladékszállítás költségei a beruházót terhelik.  

d) Az esetleges felszíni szerelvényeket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy a közúti 
és járda űrszelvény biztosítva legyen.  

e) A kivitelezési munkák csak közműegyeztetett tervek alapján kezdhetők meg.  
f) A munkavégzés során felmerülő minden új körülményről, illetve a munkálatok 

befejezéséről a kivitelező köteles a tulajdonost haladéktalanul tájékoztatni.  
g) Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 

mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzési kötelezettsége alól.  

h) A munkavégzés befejezése után az igénybe vett közterületeket helyre kell állítani. Az 
igénybe vett terület szennyeződésmentesítéséről és az eredeti környezeti állapot 
helyreállításáról a beruházó saját költségén köteles gondoskodni.  

i) Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak az engedélyező szervek, szakhatóságok előírásainak 
maradéktalan betartásával, a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
tulajdonosi hozzájárulások aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
 
69/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő testülete úgy dönt, hogy 2012. július 01. napjától Dr. Kristóf 

Judittal köt üzemorvosi megbízási szerződést. A szolgáltatás díja 3000,- Ft/fő/év. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés 

elkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírásra. 
 

Határidő: 2012. július 1.                             Felelős: 1. pontra: polgármester 
                                                                                                   2. pontra: polgármester,  

                                                                                                     Ifj. dr. Szilágyi István,                            
                                                                                                                           ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
70/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 471/2011. (XI. 10.) határozata alapján 
meghirdetett, az Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete (Budakeszi hrsz. 1385-1388, 
Fő utca 102-108. szám alatti) ingatlanegyüttesének adásvételére irányuló ajánlattételi felhívásra 
érkezett ajánlatokat befogadja azzal, hogy az ajánlattevőket felkéri, hogy 2012. március 02. 
12.00 óráig írásban nyilatkozzanak az alábbi elengedhetetlennek tartott feltételekkel 
kapcsolatosan: 
 
1. 800 m2 alapterületű, 100%-os készültségű és 100%-os önkormányzati tulajdonú épületet 

biztosít az önkormányzat részére; 
2. Az önkormányzat tulajdonába kerülő, 800m2 alapterületű épületnek először kell elkészülnie 

úgy, hogy jogerős használatbavételi engedéllyel kerüljön átadásra az önkormányzat részére. 
 
Határidő: 1. pontra: 2012. március 2. Felelős: 1. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
71/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 470/2011. (XI. 10.) határozata alapján meghirdetett, 

a Mezei Mária Ház bérbe vételére irányuló ajánlattételi felhívást eredménytelennek 
nyilvánítja. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Schaefer Andrea 2012. január 9-én 
érkezett, a Mezei Mária Ház bérlésére és üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát nem fogadja 
el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kovács Mihály 2012. január 17-én 
érkezett, a Mezei Mária Ház felújítására és üzemeltetésére vonatkozó ajánlatát nem fogadja 
el. 

 
Határidő: 1-3. pontra azonnal                                   Felelős:1-3. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 4 mellette, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a határozati 
javaslatot elutasította és így az alábbi határozat született: 
 
72/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Mezei Mária Házban 
található művészi hagyatéknak az emlékházon kívül történő elhelyezését és bemutatását.  
 
Határidő: azonnal                         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
73/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságot, 
hogy a Mezei Mária Ház szakleltározása, illetőleg hasznosítása költségeire vonatkozóan tegyen 
javaslatot, és az erre vonatkozó előterjesztését a következő rendes képviselő-testületi ülésre 
nyújtsa be. 
 
Határidő: 2012. március 29.                                                    Felelős: OKJB elnöke 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
74/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítására azzal, hogy a Budakeszi 57/1 hrsz-
ú, Fő utca 229. szám alatti ingatlan korlátozottan forgalomképes ingatlanról forgalomképes 
ingatlanná kerüljön átminősítésre. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 57/1 hrsz-ú, Fő utca 229. 
szám alatti ingatlan értékbecslésének költségét, 50. 800,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés 
fejlesztési és beruházási keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 57/1 hrsz-ú, Fő utca 229. 
szám alatti ingatlan elidegenítési folyamatát megindítja. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 57/1 hrsz-ú, Fő utca 229. 
szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlatot elutasítja. 
 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal                                          Felelős: 1-4. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
75/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú 495/2 

hrsz-ú ingatlan (rendőrség, okmányiroda) telekhatár-rendezéséhez a mellékelt, Koczó 
Gyula földmérő által készített és a Budakörnyéki Földhivatal által 5-2614/2011. számon 
2011. november 22. napján előzetesen záradékolt változási vázrajz szerint a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal        Felelős: 1-2. pontra:  Polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
76/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 594/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati 

határozat 2. pontja első bekezdésében a „minimum” szövegrészt, a határozat harmadik 
bekezdését, az ötödik bekezdésében az „és bankgaranciát” szövegrészt, továbbá a hatodik 
bekezdésében az „és ez esetben a beruházás összege beszámításra kerül a szerződés 
felmondása esetén” szövegrészeket hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Rathauskeller Városháza-pince Budakeszi hrsz. 1, 
Fő utca 177. szám alatti ingatlan bérbeadására a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. pontban meghatározott 
bérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra azonnal Felelős: 1-3. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
77/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Sándor utca jelenlegi elnevezését 
nem változtatja meg. 
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Határidő: azonnal                                                                        Felelős: polgármester 
                                                
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
78/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda épületének 
felújításával és bővítésével összefüggésben a továbbiakban elvi támogatásáról biztosítja a 
megvalósítani kívánt projektet azzal, hogy a kapacitásbővítés mértékéről és a beruházás 
nagyságáról további információgyűjtés után a döntés meghozatala érdekében a jegyző 
tájékoztatja a képviselő-testületet. 
 
Határidő: 2012. március 29.                      Felelős: jegyző  
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
79/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy az ENQUA Kft. által a 
szennyvízprojekt pályázati anyagának szakmai felülvizsgálatáról megküldött szakértői 
véleménye és ennek kiegészítése alapján költségcsökkentés nem érhető el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ENQUA Kft-t a pályázat elnyerésének 
ismeretében annak megvizsgálására, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak a költségek 
csökkentésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott 
vizsgálat elkészítésének határideje 2012. március 20., mely további költségeket nem 
eredményezhet. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                 Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
                  3. pontra: 2012. március 20. 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
80/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Helyi önkormányzatok 

közművelődési érdekeltségnövelő támogatása” elnevezésű pályázati kiírásra pályázatot 
nyújt be az Erkel Ferenc Művelődési Központ technikai eszközeinek fejlesztése céljából. A 
pályázati összeg 1. 000. 000 Ft,-, melyből az önkormányzat 500. 000,- Ft önerőt biztosít a 
2012. évi költségvetés terhére. A pályázott támogatási összeg 500. 000,- Ft. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat végleges formájáról 
tájékoztatást kér, továbbá felhatalmazza a polgármester a pályázat benyújtására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. március 25.                Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
81/a/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a többször módosított 37/1995. (XI. 02.) számú 

rendelete alapján a “Budakesziért Emlékérem” kitüntetést a 2012. évben Andrejkó 
Bernadett részére adományozza. Az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét nettó 
50.000-, azaz ötvenezer forintban állapítja meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal                                           Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
        2. pontra: 2012. március 14. 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta:  
 
81/b/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat:  
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 4/1999. (III. 01.) számú önkormányzati 
rendelete alapján a Budakeszi Ifjúsági díjat a 2012. évben Fehér Bence részére 
adományozza. A Budakeszi Ifjúsági díjjal járó pénzjutalom összegét 50. 000,- azaz 
ötvenezer forintban állapítja meg.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal                                         Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
       2. pontra: 2012. március 14.                   
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
82/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Király Uzort 

(an.: Szlaboczky Éva, 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám alatti lakos) a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 31. § b) pontja alapján tisztségéből 2012. február 
29-i hatállyal visszahívja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Budakeszi Város 
Önkormányzata és Király Uzor (an.: Szlaboczky Éva, 2040 Budaörs, Stefánia u. 29. szám 
alatti lakos) között létrejött megbízási szerződés felmondására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal          Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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83/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSzM Nonprofit Kft. ügyvezetőjévé Doleschall 

Tamást (an.: Nemes Judit; adóazonosító jele: 8388123718; 1075 Budapest, Kazinczy u. 49. 
szám alatti lakos) választja meg 2012. március 01. napjától 2012. június 30. napjáig terjedő 
időtartamra. 

2. Doleschall Tamás ügyvezető a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján 400.000.- 
Ft/hónap megbízási díj ellenében látja el feladatát. A jogviszony megszűnésekor az 
ügyvezetőt a támogatási szerződés megkötésének előkészítésére, az eljárás ütemezésére, az 
építési koncesszió előkészítésére tekintettel 400.000.- Ft további díj illeti meg a projekt 
zökkenőmentes átadása esetén. 

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

 
Határidő: 1. pontra: 2012. március 1.       Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
                  2-3. pontra: azonnal 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
84/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 7. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a 7. 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. 

 
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, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
85/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 

Város Önkormányzata, mint a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és Doleschall Tamás ügyvezető között kötendő 
megbízási szerződést. 

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

 
Határidő: azonnal   
   
               Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
86/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri 

Hivatal élőerős őrzése kerüljön elhagyásra mind munkaidőben, mind munkaidőn kívül, az 
épület és a benne dolgozók védelmét csak az épületben kiépített távfelügyeleti rendszer 
lássa el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy kérjen ajánlatot az 1. 
pontban meghatározottak szerinti távfelügyeleti rendszer és a Polgármesteri Hivatal 
épületének mechanikai védelmi szintjének felmérésére, valamint a biztosítói 
követelményeknek megfelelő átalakítására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Figye-Lő Őr Kft-vel az új ajánlat 
alapján 780 Ft/óra+áfa díjért szerződést köt a Polgármesteri Hivatal munkaidőn kívüli 
őrzésére 2012. március 1-től 2012. április 30-ig terjedő időszakra, melyhez szükséges 
1.126.000,- Ft fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a 3. pontban 
szereplő szerződés elkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására.  

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

        2. pontra: BVV Kft. ügyvezető igazgatója 
        3. pontra: polgármester  
        4. pontra: ügyvéd, polgármester 
 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
87/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Nagy Sándor József 
Gimnázium Ökoiskola elnevezésű pályázatához szükséges fenntartói támogatói nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős:: polgármester 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 4. számú 
módosító okirat az alábbi szerint módosuljon: „20. Az alapító okirat 20. alpontjában szereplő 
„215 fő” szövegrész helyébe „200 fő, mely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
szerint a fenntartó engedélyével 30 %-kal túlléphető” szöveg lép. 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
88/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratát 2012. 
március 13-ai hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 13. Felelős:: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
89/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a parkolási zónák kialakításához 

szükséges KRESZ és tájékoztató táblák elkészítésére 750.000,- Ft költség keretet biztosít 
a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy új ajánlatokat 
kérjen be az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel a megrendelést aláírja. 

 
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: 
 
90/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fizető parkoló rendelet 

végrehajtásához szükséges városkártya és parkolójegy beszerzéséhez szükség 75.000,- Ft 
költség keretet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy új ajánlatokat 
kérjen be az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére és a legkedvezőbb 
ajánlattevővel a megrendelést aláírja. 

 
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: 
 
91/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.5.2-11 számú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű 
pályázat benyújtásához elkészített költségbecslés ellenőrzésével nem bíz meg senkit. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 1. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete „2 db 
fénymásoló bérleti szerződés” szolgáltatásra 12 hónapra a Global-Union Kft-t bízza meg. 
Ezen szolgáltatás fedezetét, mely bruttó 1.009.000,- Ft a 2012. évi költségvetés „Egyéb 
üzemeltetés” keret terhére biztosítja. 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
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92/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete „2 db fénymásoló bérleti szerződés” szolgáltatásra 

12 hónapra a Global-Union Kft-t bízza meg. Ezen szolgáltatás fedezetét, mely bruttó 
1.009.000,- Ft a 2012. évi költségvetés „Egyéb üzemeltetés” keret terhére biztosítja. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási 
szerződés rugalmas felmondási feltételekkel történő elkészítésére, valamint a jegyzőt 
annak aláírására 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző és ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
93/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 499/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozatának 
figyelembe vételével úgy dönt, hogy a melléklet szerinti - az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
által szervezendő - városi rendezvények megrendezésére 1.600.000.- Ft fedezetet biztosít az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Kulturális Alap keret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
94/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a közüzemi szolgáltatókkal (ELMŰ, 

TIGÁZ) kötendő, melléklet szerinti együttműködési megállapodást, melynek keretében a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 38. § alapján 
megállapított lakásfenntartási támogatás összegét a kérelmező által megjelölt szolgáltató 
részére folyósítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott együttműködési megállapodások 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: 
 
95/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 471/2011. (XI. 10.) határozata alapján 
meghirdetett, az Erkel Ferenc Művelődési Központ és környezete (Budakeszi hrsz. 1385-1388, 
Fő utca 102-108.) ingatlanegyüttesének adásvételére irányuló ajánlattételi felhívást 
eredménytelennek nyilvánítja, és a vételi ajánlatot elutasítja azzal, hogy a képviselő-testület a 
2012. áprilisi ülésén új pályázati felhívást fog közzétenni. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
96/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.6.1-11 számú „Nevelési 

intézmények fejlesztése” című pályázatra pályázatot nem nyújt be. 
8. Budakeszi Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda állagmegóvására 

az önkormányzat 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére 1,5 MFt-ot 
biztosít.  

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elnökét és a Városfejlesztési Tanácsnokot, vizsgálják meg, hogy a Szivárvány 
Óvoda állagmegóvása érdekében mely intézkedések megtételére van feltétlenül szükség, 
illetve az Óvoda jövőbeni elhelyezésével kapcsolatos lehetőségeket is. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: PVB elnöke, VF Tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
97/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Pest megyei Mária Út 

Egyesület alakításához. 
11. Budakeszi Város Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy az egyesület 

alakuló ülésén az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 4 mellette, 3 ellen szavazattal és 1 tartózkodással a határozati 
javaslatot elutasította és így az alábbi határozat született: 
 
98/zárt/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem kívánja módosítani az önkormányzat és Mártonffy 
István között a főépítészi teendők ellátására 2009. december 17-én létrejött megbízási 
szerződés 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
99/zárt/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az Önkormányzat ügyvédjét, 
mondjon ellent a BKV Zrt által 22013/Ü/30285/2012/2 ügyiratszámon benyújtott fizetési 
meghagyásnak  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
100/zárt/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy folytatni kívánja a megkezdett 

tárgyalásokat a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt-vel és a Budapesti Közlekedési 
Központ ZRt-vel. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tárgyalási alapként 10.000,000,- 
Ft/év keret összeget biztosít a BKV Zrt által üzemeltetett 22-es járatcsalád Budakeszire 
eső szolgáltatási költségének veszteség finanszírozására az önkormányzat 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

 
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 tulajdonszerzésre 12 MFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetés „Beruházás”kerete 
terhére és aaz alábbi határozatot hozta: 
 
101/zárt/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1384-1388 és 1392-1393 
hrsz-ú ingatlanok tulajdoni és használati viszonyainak rendezésére kezdjen tárgyalásokat az 
önkormányzat résztulajdonában álló ingatlanok tulajdonostársaival. 1 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 

                                           
1 „és egyúttal úgy dönt, hogy az érintett ingatlanokban történő tulajdonszerzésre 12 MFt-ot biztosít a 2012. évi 
költségvetés „Beruházás” keret terhére” szövegrész törölve a 223/2012. (V. 10.) sz. határozat alapján 
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102/zárt/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd szóbeli beszámolóját 
elfogadja a folyamatban lévő peres és nemperes ügyekről. 
 
Határidő: azonnal                                                                        Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
103/zárt/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésén 6/2012 (I. 26.) számú 

önkormányzati határozata alapján az iskolai védőnői munkakörre kiírt pályázatot 
eredménytelenné nyilvánítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény alapján, a melléklet szerinti tartalommal, pályázatot hirdet iskolai védőnői 
munkakör betöltésére. 

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

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: 
 
104/zárt/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Ifjúsági Díj adományozásáról szóló 
81/b/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozatát akként módosítja, hogy a határozat 
1. pontjának második mondatában szerepelő „50. 000,- Ft„ szövegrész helyébe „nettó 50. 000,- 
Ft„ szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
105/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt, valamint az 
intézmények vezetőit, hogy gondoskodjanak a költségvetési tételek folyamatos 
kontrolljáról. Amennyiben az egyes tételek tényleges alakulása a költségvetés betartását 
érdemben befolyásolhatja, arról a képviselő-testület a soron következő ülésen kerüljön 
tájékoztatásra a szükséges döntések mielőbbi meghozatala érdekében. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy jelölje ki a hivatalban a 
felelősöket a 2012. évi költségvetés betarthatósága érdekében az alábbi bevételi és kiadási 
tételek tekintetében: 

            Bevételek: 

• adó bevételek, 
• Nagyszénászugi készfizető kezességből betervezett bevétel, 
• Makkosmária belterületbe vonásának bevétele, 
• kintlévőségek behajtása. 

Kiadások: 

• személyi juttatások, 
• megbízási díjak, 
• irodaszer beszerzés, 
• kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, 
• hajtó- és kenőanyag beszerzés, 
• karbantartási kiadások, 
• kiküldetési kiadások, 
• reprezentációs kiadások, 
• posta költségek, 
• segély keretek, 
• kulturális alap, 
• beruházási keret, 
• általános tartalékkeret. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. áprilisi Pénzügyi 
és Vagyongazdálkodási Bizottsági ülésen tegyen javaslatot az adóellenőrzések 
leghatékonyabb lefolytatására. 

 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a BVV Kft bevonásával 
készítsen egy beszerzési koncepciót az önkormányzatra, a hivatalra és az összes 
intézményre vonatkozóan, alapul véve a BVV Kft. által kidolgozott beszerzési 
koncepciót. 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős:  1. pontra: polgármester, 
 3-4. pontra: 2012. áprilisi PVB ülés   jegyző, intézmények 
    vezetői 
    2-4. pontokra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
106/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés átmeneti 
segély keretéből 1.000.000.- Ft-ot és a rendkívüli gyermekvédelmi segélyből 1.000.000.- 
Ft-ot átcsoportosít a Járda Alapba.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy készítse elő a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse el, a polgármestert 
pedig, hogy terjessze a képviselő-testület elé a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 
átruházott hatáskörben, értékhatárhoz kötött előirányzat feletti rendelkezési jogának 
hatályon kívül helyezését. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal                  Felelős: 1. pontra: polgármester 
   2. pontra: áprilisi KT ülés    2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
107/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési Tervet melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
108/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a közterületen megvalósítható időszakos 

kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek kijelölésével, illetve pályáztatási 
koncepciójával abban az esetben, ha a mellékletben szereplő pályáztatási koncepció szerint 
csak egységes faházban lehet időszakos vagy mobil kereskedelmi tevékenységet folytatni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Településfejlesztési Tanácsnokot, hogy a 
nyilvános pályázaton elnyerhető árusító helyek számát és területi elhelyezkedését minden 
évben, a koncepcióban meghatározottak szerint hagyja jóvá.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a koncepcióban 
meghatározottak szerint, minden évben február 28-ig (2012-ben április 4-ig), vagy a 
közterület/ek megüresedésétől számított 15 napon belül hirdesse meg a helyben szokásos 
módon, a közterületen folytatható időszakos kereskedelmi tevékenység folytatására 
alkalmas területek pályázatát, valamint folytassa le a pályáztatási eljárást. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt és a Településfejlesztési 
Tanácsnokot, készítsen tervet arra vonatkozóan, hogy a Dózsa György téren hogyan 
kerüljenek elhelyezésre a faházak.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a pályázati eljárás 
nyerteseivel megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a szerződések aláírására.  

 
Határidő: 1. és 4. pontra: azonnal 
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 2. pontra: 2012. március 30. 
 3. pontra: 2012. április 04. 
 5. pontra: eredményes pályázati eljárást követően 
Határidő: 1. pontra: polgármester  
 2. pontra: TF Tanácsnok 
 3 pontra: jegyző 
 4. pontra: főépítész, TF tanácsnok 
 5. pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
109/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér rendezésével kapcsolatban 

elfogadja az ötletpályázatot és a terület térképi lehatárolását a mellékletet képező terület 
vonatkozásában. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy az 1. pontban meghatározott 
ötletpályázatot jelentesse meg a Budakeszi Hírmondóban, Budakeszi Város honlapján, az 
Építészfórum honlapján 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy az ötletpályázat lebonyolításához szükséges önerő összegére tegyen 
javaslatot. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
                  2. pontra: PVB javaslatot követő KT döntés után azonnal 
                  3. pontra: PVB áprilisi ülése  
 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
              2. pontra: főépítész 
              3. pontra: PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
110/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a reklám koncesszió felülvizsgálatáról szóló 

tájékoztatást elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a képviselő-testület soron 

következő rendes ülésére készítse elő a reklámhordozók és hirdető berendezések 
elhelyezéséről szóló rendelet átdolgozását. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a tanácsnokok bevonása 
mellett aktualizálja a reklámgazdai feladatok szolgáltatási koncesszióba adásával elérendő 
célokat  
a.) és a vagyongazda bevonásával - a piac és a közbeszerzés becsült értékének felmérése 

érdekében- kérjen tájékoztatást a piaci szereplőktől 
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b.) és a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére készítse elő a koncesszióra 
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást  

 
Határidő: 1. és 3. a) pontra: azonnal 
                  2. és 3. b) pontra: a Képviselő-testület soron következő ülése 
 
Felelős: 1. és 3. a) pontra: polgármester 
              2. pontra: jegyző 
              3. b) pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
111/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó 

Szolgáltató Zrt.-vel 2011. február 16-án létrejött Megbízási szerződést 30 napos határidővel 
felmondja, és felkéri a polgármestert a felmondás aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az éves állandó közbeszerzési feladatok ellátásával, 
valamint az egyes közbeszerzési eljárások teljeskörű lebonyolításával megbízza a 
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Szolgáltató Zrt-t határozatlan időre. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ügyvédi véleményezést 
követően a megbízási szerződés aláírására az alábbi feltétellel: 

− a szerződésben kerüljön kikötésre, hogy a havi 10 óra munkavégzés a 
következő hónapra átcsoportosítható legyen.  

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
                                                                                 3. pontra: polgármester,  
  Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
112/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal                         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
113/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 8. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
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elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 8. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 
az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosításával 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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
114/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében 

tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2011. évi beszámolót mellékelt 
szerinti tartalommal tudomásul veszi.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági- Környezetvédelmi- és 
Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel és a Rendőrséggel, a 
Polgárőrséggel, a Figye-Lő Őr Kft-vel, valamint a Polgármesteri Hivatallal közösen 
értékelje a Budakeszi Védelmi Centrum működését, továbbá arról félévente tájékoztassa a 
Képviselő-testületet.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az általános 
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (önkormányzati rendészet) témakörével 
kapcsolatos jogszabályi változásokat folyamatosan kísérje figyelemmel és arról a 
Közbiztonsági- Környezetvédelmi- és Közellátási Bizottság útján tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 

   
Határidő: 1. pontra: azonnal                           Felelős: 1. pontra: polgármester 
      2. pontra: júliusi KT. ülés        2. pontra: KKKB elnöke 
      3. pontra: folyamatos      3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
115/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete, a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 
Kuratóriumának 2011. évi beszámolóját melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
 

Határidő: azonnal                                       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, meg kívánja szüntetni a Budakeszi 
Közbiztonságáért Közalapítványt. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Ifj. dr. Szilágyi István, ügyvéd 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
117/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének 
Budakeszi Város közbiztonsági helyzetéről szóló 2011. évi beszámolóját melléklet szerinti 
tartalommal tudomásul veszi.  
 

Határidő: azonnal                                 Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
118/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budaörsi Rendőrkapitány kérésével és a 

Budakeszi Rendőrőrs területén működő 9 önkormányzat - mint régió - közbiztonságát szem 
előtt tartva, a Budakeszi Rendőrőrsön üzemelő IJE663 forgalmi rendszámú rendőrségi 
szolgálati gépkocsi műszaki vizsga előtti, javítási-szerviz költségéhez hozzájárulva 
152.000,- Ft-ot biztosít - azonnali támogatásként - a Budakeszi Rendőrkapitányság részére 
a 2012-es költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Budakeszi Rendőrőrs-
parancsnokot, valamint a Budaörsi Rendőrkapitányt, hogy mint bizottsági elnök, illetve 
elnök-helyettes, valamint bizottsági tag, járjanak el a Budakeszi Rendőrőrs Területén 
Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 
tagönkormányzatainál annak érdekében, hogy az egyes tagtelepülések a támogatási összeg 
rájuk eső - lakosságszám-arányos részét - fizessék meg Budakeszi Város 
Önkormányzatának. 

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

  Budakeszi Rendőrőrs-         
  Parancsnok,              Budaörsi 

rendőrkapitány 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
119/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Városi Polgárőrség KHSz. 2011. évi 
beszámolóját melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
 

Határidő: azonnal                                 Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
120/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a városi webkamera-rendszer kijavítására, 

karbantartására, üzemeltetésére 760. 000,- Ft+ÁFA fedezetet biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét és a jegyzőt, hogy 
a webkamera-rendszer kiépítésének jogi szempontjait tisztázzák, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés ezt követő aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                           Felelős: 1. pontra: polgármester, 
           2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd  
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
121/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatására 2. 000 000.-Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés Kulturális Alap keret 
terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 
támogatásáról szóló pályázati felhívást melléklet szerinti  tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: 1-2.pontra: azonnal                           Felelős:1-2.pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
122/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Pitypang Sport Óvoda egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratát 2012. 
március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
123/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi István Általános 
Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 8. számú 
módosító okiratát 2012. március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
124/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti  és 
Működési Szabályzatát a melléklet szerinti  tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal                                                                Felelős: polgármester          
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
125/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú módosító 
okiratát 2012. március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29.                                                        Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
126/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Czövek Erna Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását 
tartalmazó 4. számú módosító okiratát 2012. március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
127/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 8. számú 
módosító okiratát 2012. március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
128/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Nagy Sándor József Gimnázium 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú módosító 
okiratát 2012. március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
129/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú 
módosító okiratát 2012. március 29-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. március 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
130/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025. 
azonosítószámú „Szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás megvalósítása” pályázati projekt 
Támogatási Szerződésének megkötésére, és hogy a projekttel kapcsolatban valamennyi ügyben 
eljárjon. 
 
Határidő: azonnal    Felelős:  polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
131/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagyszénászug közterületeinek 
elnevezését, illetve átnevezését az érintett utcák ingatlantulajdonosainak egyedi 
kezdeményezésére, helyrajzi szám megjelölése és elnevezési javaslat benyújtása esetén 
elviekben támogatja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagyszénászug telkeit és épületeit 
jogszabályi lehetőség hiányában nem áll módjában házszámmal ellátni a jelenlegi 
telekszerkezet mellett. 

 
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: 
 
132/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi 2004/1, 2005/1, 2007 és 2008/1 hrsz-ú 

ingatlanok tulajdonosainak megbízásból dr. Módos Zoltán ügyvéd által a Budakeszi 1810 
hrsz-ú önkormányzati ingatlan egy részére tett vételi ajánlatot nem fogadja el, és további 
tárgyalásokat folytat az ajánlattevővel a vételár vonatkozásában. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
tárgyalásokra az Erkel utca teljes rendezése után kerüljön sor. 

 
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: 
 
133/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
3 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, és erre vonatkozóan 2012. május 11. péntek 12 órai benyújtási 
határidővel ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi feltételekkel: 

a) együttesen legalább 1200 m2 hasznos alapterületű könyvtár, művelődési 
központ, rendezvényterem és kiszolgáló helyiségeik kerüljenek kialakításra, 
amelyek az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, 

b) a Fő utcához és a könyvtárhoz, illetve a művelődési központhoz egyaránt 
kapcsolódó díszburkolatú köztér kerüljön kialakításra, 

c) a közművelődési funkción túl kereskedelmi, szolgáltató vagy lakás funkció 
alakítható ki. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ és környezete (Budakeszi hrsz. 1385-1388, Fő utca 102-108.) ingatlan-
együttesének adásvételébe a felhívásra érkező megfelelő ajánlatok esetében, továbbá az 
érintett közfunkciók megőrzése mellett, külön határozata alapján az alábbi, részben vagy 
egészben önkormányzati tulajdonú ingatlanokat tartja bevonhatónak: 

a) Fő utca 98. (hrsz. 1393), 
b) Fő utca 100. (hrsz. 1392), 
c) Kossuth utca 4. (hrsz. 1384), 
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d) Erdő utca 70. (hrsz. 959), 
e) Fő utca 187. (hrsz. 1881), 
f) Fő utca 229. (hrsz. 57/1). 

 
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: 
 
134/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kerekmező (Árpád fejedelem tér, 

hrsz. 2306/65) ingatlant 2012. április 16-tól 30-ig 100.000 Ft + ÁFA egyösszegű bérleti 
díjért bérbe adja a Németh Vidámpark Szolgáltató Kft-nek.  

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

 
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: 
 
135/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Feigl Bence 053/187 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 

benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, és az ajánlattevővel további tárgyalásokat folytat 
a vételár vonatkozásában. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Budakeszi 053/187 
hrsz-ú ingatlanra értékbecslést rendeljen meg, és ennek költségére egyúttal 12.700,- Ft-ot 
biztosít a 2012. évi Beruházási keret terhére. 

 
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: 
 
136/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Gesztesi Árpád 2306/39 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra 
benyújtott vételi ajánlatát nem fogadja el, és az ingatlan értékesítéséről folytatott tárgyalásokat 
lezártnak tekinti. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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137/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Erdő utca 69. (hrsz. 944) ingatlan 

önkormányzati tulajdonba vételéhez az alábbi feltételekkel járul hozzá: 
a)  az utcai lakásból rendőrszálló kerüljön kialakításra a Pest Megyei Rendőr-

Főkapitányság 10 évre szóló bérlőkijelölési jogával; 
b)  a hátsó lakás a bérlő határozatlan idejű szerződésének megszűnése után 

önkormányzati hasznosításba kerül; 
c)  a középső lakás bérlő nélkül kerül átadásra; 
d)  az átminősítés és a tulajdonba vétel adminisztratív költségeit az 

önkormányzat viseli. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a tulajdonba adási 

szerződés jogi megfelelőségének vizsgálatára, és a polgármestert a tulajdonba adási 
szerződés megkötésére. 

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

Ifj.dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
138/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mezei Mária Házat (Budakeszi, 

Petőfi Sándor utca 18., hrsz. 1489) bérbeadás vagy adásvétel útján hasznosítja. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a bérlő vagy vevő 

kiválasztására nyilvános ajánlattételi felhívást tegyen közzé 2012. április 20. péntek 12 
órai benyújtási határidővel és az alábbi elengedhetetlen feltételekkel: 
a) a főépület megtartása és felújítása a helyi védelemnek megfelelően; 
b) a főépület utcai homlokzatán található emléktábla fenntartása; 
c) bérlet esetén a leendő bérlő az épületre fordított értéknövelő beruházások 

költségét a bérleti díj terhére elszámolhatja; 
d) a művészi hagyaték ingóságai köztulajdonban maradnak az ingatlan adásvétele 

esetén is; 
e) a művészi hagyaték számára kizárólagosan legalább egy lakószoba és legalább 20 

m2 egybefüggő alapterület fenntartása; 
f) a művészi hagyaték látogathatósága a Mezei Mária Emlékhéten, a Kulturális 

Örökség Napjain teljes napi nyitva-tartással, az év egyéb időszakában 
bejelentkezés alapján; 

g) a művészi hagyaték fenntartása és látogathatósága bérlet esetén a teljes bérleti 
időszakban, adásvétel esetén 20 éven keresztül. 

 
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: 
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139/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Serbán Zoltánné 3110 hrsz-ú ingatlanára tett értékesítési 
ajánlatát nem fogadja el, és további tárgyalásokat folytat az ajánlattevővel a vételár 
vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
140/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Buczkó József a Sportpálya bejárata melletti 20 m2-es 
területre vonatkozó bérleti ajánlatát nem fogadja el, és további tárgyalásokat folytat az 
ajánlattevővel a bérleti díj vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal                         Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
141/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi István Általános Iskola 6-

8 osztályos tanulói (148 fő), illetve a Nagysándor József Gimnázium tanulói (152 fő) részére 
- a 2011/2012. tanév második félévében - 1-1 alkalommal kerüljön megtartásra „4K” 
drogprevenciós előadás, melynek költségét - 177.800,- Ft-ot -  a 2012. évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott „4K” előadások megtartásával kapcsolatban Klobusitzky György egyetemi 
mestertanárral megkötendő szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert annak 
aláírására.  

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

2. pontra: polgármester, Ifj. dr. Szilágyi 
István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
142/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 

Közművelődési és Népművészeti Kollégium és az Előadó-művészeti Kollégium a Kodály 
évforduló eseményeire kiírt pályázat benyújtásához és elnyerése esetén megvalósításához 
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az Erkel Ferenc Művelődési Központnak 300.000.-Ft összegű támogatást biztosít a 2012. 
évi költségvetés „Kulturális Alap” keretének terhére. 

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

 
Határidő:1-2. pontra:azonnal     Felelős:1. pontra: polgármester 
        2. pontra: polgármester, 
                                                                                          Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
143/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 

Közművelődési és Népművészeti Kollégium és az Előadó-művészeti Kollégium művészeti, 
alkotó jellegű honismereti nyári bentlakásos közművelődési célú nyári táborok szakmai 
programjainak támogatására kiírt pályázat benyújtásához és elnyerése esetén 
megvalósításához az Erkel Ferenc Művelődési Központnak 100.000.-Ft összegű támogatást 
biztosít a 2012. évi költségvetés „Kulturális Alap” keretének terhére. 

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

 
Határidő:1-2. pontra:azonnal                                    Felelős:1. pontra: polgármester 
   2. pontra: polgármester, 
                                                                                          Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
144/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 3 db gyalogátkelőhely kivitelezésének előkészítésére 

(árajánlatok bekérése) a BVV Kft-t kéri fel. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy az alább felsorolt három 

gyalogátkelőhely kivitelezésének előkészítése céljából kérjen be legalább 3 árajánlatot, és 
azok eredményét a soron következő testületi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé döntés 
céljából: 

I. Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz.) 
II. Dózsa György tér (495/1 hrsz.) 

III. Márity László utca (2414 hrsz.) 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
145/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az LHFH Farkashegyi Repülőtér 

üzemeltetésével az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet bízza meg 2012. 10. 31-ig, valamint 
felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felszólítja az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet és a 
MÁV Repülőklub Sport Egyesületet, hogy a korábbi képviselő-testületi határozatoknak megfelelően 
közösen alapítsák meg a  Farkashegyi Repülőtér Üzemeltető Nonprofit Kft-t 2012. 06. 30-ig a 
Farkashegyi Repülőtér üzemeltetési feladatinak ellátására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 2. számú pontban előírt 
nonprofit gazdasági társaság megalakítása az előírt határidőre nem történik meg, valamint a 
repülőkluboknak felróható okok miatt az új üzemeltetési megállapodás megkötése ugyanezen 
időpontig nem történik meg, Budakeszi Város Képviselő-testülete jogosult az üzemeltetési 
megállapodás felfüggesztésére, illetve felmondására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felszólítja az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet, hogy a 
2004. évi megállapodásban foglaltaknak megfelelően adatszolgáltatási és iratbemutatási 
kötelezettségének tegyen eleget, valamint a könyvelés-betekintési, illetve a repülőtér működésével 
kapcsolatos adatokba betekintést biztosítson. Amennyiben ez határidőre nem történik meg, 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jogosult az üzemeltetési megállapodás felfüggesztésére, illetve 
felmondására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörénél fogva felszólítja az Aeroklub 
Farkashegy Sport Egyesületet, mint üzemeltetőt, hogy a repülőtér valamikori parancsnoki 
épületében az utas- és ügyfélforgalom kulturált, biztonságos, ellenőrzése, felügyelete és kiszolgálása 
céljából ún. terminál helyiséget alakítson ki és az erre utaló feliratokat jól látható módon a repülőtér 
területén – különösen a Budaörsi út felőli oldalon – helyezze el. Amennyiben ez határidőre nem 
történik meg, Budakeszi Város Képviselő-testülete jogosult az üzemeltetési megállapodás 
felfüggesztésére, illetve felmondására. 

 
Határidő: 1. és 5. pontra: azonnal          Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
                  2. pontra: 2012. június 30.          2.pontra:  MÁV Rek. Se.Aeroklub Farkashegy Se. 
                  3. pontra: folyamatos          4-5. pontra: Aeroklub Farkashegy Se.            
                  4. pontra: 2012. április 30.  
  

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
146/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata és a Tonix 2000 Kereskedelmi és Szolgátató 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. április 1-jétől 2012. június 15-ig. 

2. 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 általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

3. 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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
147/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a Budakeszi, 1393 hrsz-ú, 814 hrsz-

ú és 811/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon kertművelési tevékenységet 
végezzenek az önkormányzat szociális ellátó rendszerében jelentkező rászorulók oly 
módon, hogy ez a tevékenység az ingatlan használatát ne zavarja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi kertprogram résztvevőivel 
megállapodást köt, melynek részletei kidolgozásával a jegyzőt, illetve az önkormányzat 
ügyvédjét bízza meg. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                Felelős: 1. pontra: polgármester 
                         2. pontra: jegyző, Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
148/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (2092 Budakeszi, Iskola köz 3.) udvarán lévő, 1 darab eperfa kivágásához 
hozzájárul. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatóját, hogy a BVV Kft. felé a fakivágással kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény igazgatóját, hogy a BVV Kft. közreműködésével a kivágott fa pótlásáról az 
intézmény udvarán gondoskodjon. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                            Felelős: 1. pontra: polgármester 
                     3. pontra: 2012. május  hó        2-3. pontra: Czövek Erna AMI igazgatója 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
149/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a gyermekorvosi rendelő (2092 Budakeszi, 

Fő u. 179.) udvarán lévő, 2 darab fehér nyárfa kivágásához.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekorvosi rendelő utca felőli 

kerítése mellett található 2 db fehér nyárfa kivágására, illetve pótlására nem biztosít 
fedezetet. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a gyermekorvosi rendelő utca 
felőli kerítése mellett található 2 db fehér nyárfa kivágására, illetve azok pótlására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
                  3. pontra: 2012. május hó                          3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
150/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Bernáth Béla kérelmét, mely szerint Mezei 
Mária színésznő hagyatéka kiállításra kerülne, a Mezei Mária Ház hasznosításáról szóló 
döntéssel egyidejűleg tárgyalja meg. 
 
Határidő: azonnal                                       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
151/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyás Benedek, az Európa Várkert 
Alapítvány kuratóriumi elnök Budakeszin települési tervásatás szervezésére és lebonyolítására 
vonatkozó kérelmét elutasítja a régészeti feltárásra vonatkozó feltárási engedély hiánya miatt. 
 
Határidő: azonnal                                       Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
152/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hesz Tamás Budakesziről készült 
kiadványához, Petrik álma és Tatarinka dala című könyveinek kiadásához pénzügyi támogatást 
nem nyújt.  

Határidő: azonnal                                                                       Felelős:  polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
153/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi belterületi burkolt utak kátyúzására 2,5 

MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a kátyúzási munkák 

lebonyolítására.1. 
 

                                           
1 „felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására” szövegrészt hatályon kívül helyezte a 
739/2012. (XII. 13.) számú ÖH 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                 Felelős: 1. pontra: polgármester        
 2. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
154/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Kert utcai áteresz tervezési munkáira 

bruttó 1,1 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a tervezési munkák 

lebonyolítására, felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                 Felelős: 1. pontra: polgármester        
2. pontra: polgármester, BVV Kft. ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
155/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-
nek a nevelési-oktatási intézmények nyári karbantartási tervéről szóló beszámolóját melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal                                               Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
156/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az R-Ház Kft-vel 2010. február 23. napján kötött 
településrendezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a 
polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határidő: azonnal                                              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
157/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi város Képviselő-testülete elfogadja a 90/2002. (V. 30.) számú határozatával 
elfogadott Településszerkezeti Terv módosítását az alábbiak szerint: 
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− a területhasználat ténylegesen a 2306/70, 91, 93, 125 hrsz., természetben a Márity utca a 
Konth Miklós utca és az Arany János utca közé eső szakasza déli oldala mentén 
elhelyezkedő telkeken központi vegyesből kisvárosias lakó terület felhasználására 
módosul. A változás után a kisvárosias lakóterületeken a szintterület-sűrűség 1. 

− a módosítást az R-HÁZ Kft és Budakeszi Város Önkormányzata között fennálló, 2010. 
február 23-án kelt településrendezési szerződés alapozza meg. 

− a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Településszerkezeti Tervben a kialakult 
állapotnak megfelelően a Nagydemeter Erdeje közpark területét csökkenti, miközben a 
közlekedési területet megnöveli a buszforduló által elfoglalt területtel.  

− a módosítás a Településszerkezeti Terv leírásának módosítását nem teszi szükségessé. 
− a határozat mellékleteként Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 

településszerkezeti tervlap [90/2002. (V. 30.) számú önkormányzati határozat 2. sz. 
melléklete] a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller József utca - Arany János 
utca által határolt területre vonatkozó módosítását. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
158/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal való ellátásához 1.000.000,- 

Ft-ot céltartalékba helyez, azzal, hogy a költség további részét a Kenderföld utca lakói vállalják.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő 

rendes ülésén számoljon be a 2012. április 17-i lakossági fórumon esedékes útjavítási társulás létrehozásáról. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal                            Felelős:  1. pontra: polgármester    
                 2. pontra: 2012. április 26-i KT ülés                       2. pontra: alpolgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
159/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati 

rendeletet hatálybalépését követő hat hónap elteltével felülvizsgálja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a parkolójegyek árusítására szerződést kíván kötni az 

árusítást vállaló kereskedelmi egységekkel. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a mellékelt szerződéstervezet-mintát elfogadja, és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
 

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

 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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160/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Erzsébet utalványok 

beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Erzsébet utalványok 

beszerzésére nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás 
lefolytatása szükséges.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az utalványok beszerzéséhez pénzügyi fedezetet 
biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ajánlat 
tételi felhívás tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a felhívás ajánlattevő részére 
történő megküldésére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi 
személyeket jelöli ki: 

dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző, 
Kovácsné Borbás Csilla, Pénzügyi Osztály vezetője, 

Pelczhoffer Lászlóné, Projektcsoport vezető. 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő ajánlat tételi 

felhívásban az alábbi módosításokat kell átvezetni: 
−  Szállítási szerződés tervezet 1.1 pontjából a „tömbösített, megszemélyesített” 

szövegrész törlésre kerül, 
−  Szállítási szerződés tervezet 2.2. pontjában a „…” szövegrész helyébe „2012. 

december 31-ig” szövegrész lép, 
−  Szállítási szerződés tervezet 3.1 pontjában a „2012.. … követően” szövegrész 

helyébe „2012. május 1. követően” szövegrész lép, 
−  Szállítási szerződés tervezet 5.3 pontjában a „Szállító Raiffeisen Bank Rt által 

vezetett 12010532-00292896-00100005 számú” szövegrész helyébe „Szállító …. 
számú” szövegrész lép, 

−  Szállítási szerződés tervezet 5.5 pontja 5.4 pontra módosul, 
−  Szállítási szerződés tervezet új 5.4 pontjában a „szállítási díj 800,- Ft+ÁFA” 

szövegrész helyébe „szállítási díj …. „ szövegrész lép, 
−  Szállítási szerződés tervezet 6.1. pontjában az „ellenértékének 1 §-a” szövegrész 

helyébe „ellenértékének 0,5 %-a” szövegrész lép, 
−  Szállítási szerződés tervezet 6.2. „Vállalkozó” szövegrész helyébe „Szállító” 

szövegrész lép. 
 
Határidő: 1-6. pontra: azonnal Felelős: 1-6. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
161/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi belterületi burkolt utak kátyúzására 4 

MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét, hogy a kátyúzás 

területeire készítsen el egy pontosított táblázatot, melyről a képviselő-testület a 2012. 
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április 26-i képviselő-testületi ülésén dönt. A végleges kátyúzási tervet csak tanácsnoki 
javaslat alapján tudja elfogadni a képviselő-testület.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, a kátyúzás végrehajtásakor lehetőséget 
kell biztosítani a körzet képviselőjének, hogy figyelemmel kísérje a munkát, és 
észrevételeket tegyen. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét a megbízási 
szerződés elkészítésére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét 
vizsgálja meg. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-
tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodája részére jelentse be. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
véleményezéseket követően a szerződést aláírja. 

 
Határidő: 1. és 3-6. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. április 26-i KT ülés 
 7. pontra: véleményezéseket követően 
Felelős: 1. és 7. pontra: polgármester 
 2., 3. és 4. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 5. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 6. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
162/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és 

a Lucsik és Társa Kft. között 2010. augusztus 16-án „a Budakeszi Város 
Szennyvízprojektjének megvalósítását szolgáló KEOP pályázathoz tartozó hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói tevékenység” ellátására létrejött Megbízási Keretszerződést a 
felmondás kézhezvételétől számított 30 napos határidővel felmondja a Megbízási 
Keretszerződés VII. fejezet 3. pontja alapján. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
163/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Hubai Imre, Sportpálya bejárata melletti standra és az 
ahhoz kapcsolódó 15 m2-es területre vonatkozó, 75.000 Ft + ÁFA/hó bérleti díj fizetéséről szóló 
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ajánlatát elfogadja, és felkéri az önkormányzat ügyvédjét a bérleti szerződés előkészítésére, a 
polgármestert pedig a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester,  
 ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
164/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a 

„TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés” elnevezésű pályázaton részt vesz az alábbi 
feltételekkel: 
a) támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b) támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a, 
c) a projekt fizikai megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 

hónapon belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata, 
d) a Pitypang Sport Óvoda részére a pályázaton igényelt összeg 5 M Ft,  
e) Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25%-

ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75%-át a 
projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban 
úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes 
szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,  

f) az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek 
fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a 
„TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés” elnevezésű pályázaton részt vesz az alábbi 
feltételekkel: 
a) támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b) támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a, 
c) a projekt fizikai megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 

hónapon belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata, 
d) a Szivárvány Óvoda részére a pályázaton igényelt összeg 5 M Ft,  
e) Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25%-

ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75%-át a 
projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban 
úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes 
szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,  

f) az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek 
fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
Határidő: 1-2 pontra: azonnal Felelős: 1-2 pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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165/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a 
„TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás” elnevezésű pályázaton részt vesz az alábbi 
feltételekkel: 
a) támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b) támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a, 
c) a projekt megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapon belül meg 

tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata, 
d) a Széchenyi Általános iskola részére a pályázaton igényelt összeg 20 M Ft,  
e) Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25%-ának 

megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75%-át a projekt 
előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett 
utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok 
megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,  

f) az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város 
Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek fedezetét a 2013. 
évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
166/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a HISZEG Bt. kérelmének úgy ad helyt, hogy az 
565/2012. (XII. 15.) számú Kt. határozat alapján létrejött területbérleti szerződés felmondása 
kapcsán, a 2012. április 01. napjától kezdődő 30 napos felmondási időre járó közterület-bérleti 
díj felének, azaz bruttó 22.500,- Ft-nak a megfizetési kötelezettsége alól mentesíti a HISZEG 
Bt-t.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
167/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a 

BVV Kft. közreműködésével szerezze be a szociális kert-program beindításához 
szükséges eszközöket, melyek ezt követően a BVV Kft. tulajdonát képezik. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az eszközök beszerzéséhez a BVV Kft. részére 
111.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét a megbízási 
szerződés elkészítésére. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét 
vizsgálja meg. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-
tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodája részére jelentse be. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
véleményezéseket követően a szerződést aláírja. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal 
 6. pontra: véleményezéseket követően 
Felelős: 1. és 3. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 2. és 6. pontra: polgármester 
 4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 5. pontra: jegyző 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
168/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet 
alkotta: 
 
169/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 

Sor- 
szám 

 Megnevezés 

 Tárgyévi auditált 
egyszerűsített 

beszámoló záró adatai 
(EFt) 

 1.  Záró pénzkészlet 65.631,- 
 2.  Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege  
 3.  Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások 

összevont záróegyenlege (±) 
87.774,- 

 4.  Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)  
 5.  Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási 

maradványa (-) 
 

 6.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány  
(1+2±3-4-5) 

153.405,- 

 7.  Finanszírozásból származó korrekciók (+) -3.378,- 
 8.  Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)  
 9.  Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 150.027,- 
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 10.  Vállalkozási maradványból az alaptevékenység 
ellátására felhasznált összeg 

 

 11.  Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 
alapján módosító tétel (±) 

 

 12.  Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 150.027,- 
 13.  A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból 

folyósított pénzmaradvány 
 

 14.  - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 150.027,- 
 15.  - Szabad pénzmaradvány   

 
Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása /EFt/ 
 

NKÖ záró pénzkészlet 15. 045,- 
2012. évi költségvetésben igénybe vett 50. 586,- 
2011. évi szállítói kötelezettségek 53. 309,- 
2011. évi határozatok 2012. évi kötelezettsége általános 
tartalék alapba 

27. 500,- 

2011. évi bérjellegű kiadások 3. 587,- 
Összesen 150. 027,-  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
170/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a törvényességi észrevétel jogi indokainak 
elfogadása mellett szakmai érveinek alátámasztásaként a Kúria önkormányzati tanácsa Köf. 
5031/2012/7. számú végzésére elküldi önkormányzati állásfoglalásként a 464/2011. (XI. 10.) 
számú önkormányzati határozatot, és Ongjerth Richárd 2012. április 23-i állásfoglalását a 
HÉSZ bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
171/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete 100.000.000,- Ft (azaz Százmillió forint) összegű 

folyószámla hitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről dönt. 
A hitel futamideje: 2012. május 25-től 2012. október 15-ig. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául 
az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket 
ajánlja fel – különös tekintettel a helyi adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, 
átengedett adóbevételekre – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 
jogszabályokat. 
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7. Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, az önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat jellemzően – a költségvetésébe betervezi és 
jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelre 
vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben 
megállapodjon, a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést az 
önkormányzat képviseletében aláírja. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester, jegyző 
 4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő név szerinti szavazással (Bakács Edit Bernadett „igen”, Bánhidi 
László „igen”, Czifra Zsuzsanna„igen”, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia „igen”, Ohr Alajos 
„igen”, Pataki Judit „igen”, Szabó Ákos Péter „igen”, Tömösi Attila „igen”) 9 mellette, ellen 
szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta: 
 
172/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Erzsébet utalványok beszerzésére a 

Nemzeti Üdülési Szolgálati Kft (1146 Budapest, Hermina u. 63.) ajánlatát a névérték 2 
%-a + ÁFA szolgáltatási díjjal. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Üdülési 
Szolgálati Kft-vel a szállítási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2 pontra: azonnal Felelős: 1-2 pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
173/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

átalakításnak kiegészítő építési munkáira nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat átalakításnak kiegészítő 
építési munkáira pénzügyi fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívás tervezetét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás ajánlattevő részére történő 
megküldésére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket 
jelöli ki: 

dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző, 
Kovácsné Borbás Csilla, Pénzügyi Osztály vezetője, 

Pelczhoffer Lászlóné, Projektcsoport vezetője. 
 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 68 - 

hozta: 
 
174/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az újonnan kialakított www.budakeszi.hu 

weboldalon közzétett közérdekű adatok tárolásának biztosítása céljából a virtuális szerver 
szolgáltatásra 2012. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időszakra a 
Rendszerinformatika Kft-t bízza meg havi 18.400,- Ft + ÁFA díjért, melynek fedezetét a 
2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási 
szerződés rugalmas felmondási feltételekkel történő elkészítésére, valamint a 
polgármestert annak 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, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 1. pontjában a „2012. évi költségvetés … keret terhére” szövegrész helyébe 
„2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére” szövegrész lépjen, valamint azt, hogy 
a szerződést 1 éves időtartamra köti és az alábbi határozatot hozta: 
 
175/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 25/15 Mbps sebességű bérelt vonallal történő 

internet szolgáltatásra a Tranzit Network Kft-t bízza meg havi 40.000,- Ft + ÁFA díjért, 
1 éves időtartamra, amelynek fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret 
terhére biztosítja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási 
szerződés rugalmas felmondási feltételekkel történő elkészítésére, valamint a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással elfogadta a határozati 
javaslat „B” változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
176/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 
„Minden építőelem fontos, minden apró segítség” (VÁRÉPÍTŐ pályázat) elnevezésű 
pályázatra a Pitypang Óvoda költségvetési szerv tekintetében pályázatot nem nyújt be. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat „A” változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
177/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 
„Minden építőelem fontos, minden apró segítség” (VÁRÉPÍTŐ pályázat) elnevezésű 
pályázaton részt vesz a Szivárvány Óvoda költségvetési szerv kazáncseréjének céljából.  
 
A beruházás költségeit az alábbiak szerint határozza meg: 
a) a beruházás összköltsége: 1.438.910,- Ft, 
b) a pályázaton igényelt összeg: 1.134.110,- Ft. 
 
Az ehhez szükséges önrészt 304.800,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés „Beruházás” keret terhére 
biztosítja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással elfogadta a 173. új 
előterjesztés „C” változatát és az alábbi határozatot hozta: 
 
178/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:2 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 

„Minden építőelem fontos, minden apró segítség” (VÁRÉPÍTŐ pályázat) elnevezésű 
pályázaton részt vesz a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési 
szerv (zeneiskola) különálló fűtési rendszerének kialakítása céljából.  

 
A beruházás költségeit az alábbiak szerint határozza meg: 
a) a beruházás összköltsége: 5.845.274,- Ft, 
b) a pályázaton igényelt összeg: 1.134.110,- Ft. 
 
Az ehhez szükséges önrészt 4.711.164,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés „Beruházási”1 
keret terhére biztosítja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a Czövek Erna AMI 
költségvetési szerv fűtési rendszerének korszerűsítési munkálataival. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét 
vizsgálja meg. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-
tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodája részére jelentse be. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
véleményezéseket követően a szerződést aláírja. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
 5. pontra: véleményezéseket követően 

                                           
2 Hatályon kívül helyezte a 458/2012. (VIII. 09.) sz. ÖH 
1 módosította a 223/2012. (V. 10.) sz. önk. határozat 
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Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. és 5. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 4. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
179/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központnak az Erkel napok 
előkészítéséről szóló tájékoztatóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
180/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központnak a 2012. március 
15-i ünnepségről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
181/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Keszivíz Kft 
ügyvezetőjének beszámolóját az 519/2011. (XII. 15.) és az 575/2011. (XII. 20.) számú 
önkormányzati határozatok végrehajtásáról. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
182/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. 2012. évi üzleti tervét 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
183/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a 

Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 122/2011. (IV. 28.) 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: 
 
184/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 66/2012. (II. 28.) számú önkormányzati 

határozatban elfogadott osztalékfizetéssel kapcsolatban ismételten 50.000.000,- forint 
kölcsön igénybevételéről dönt, mely összeg tekintetében beszámítással kíván élni a 
Keszivíz Kft. felé, azaz az osztalék összegét kéri csökkenteni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt az 1. pontban foglalt kölcsön tekintetében, 
hogy az Önkormányzat és a Keszivíz Kft között, 2012. január 03. napján létrejött 
kölcsönszerződés-módosítást melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a 
polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés-módosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester, Keszivíz Kft ügyvezető 
 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
185/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Tölgyfa–Fenyő utcák forgalomszámlálásának 

elvégzésére Közlekedés Kft-t (1052 Bp. Bécsi u. 5.) kéri fel. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a forgalomszámlálás elvégzéséhez szükséges bruttó 

254.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ügyvédi 

véleményezést követően a 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 
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hozta: 
 
186/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben kihelyezendő KRESZ táblákhoz 
szükséges bruttó 250.000,-Ft pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
187/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az oktatási intézmények gyermekorvosi, védőnői 
feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
188/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztető 
tárgyalást az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézettel, illetve a fenntartójával, a 
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel a 2092 Budakeszi, 
Fő u. 98. szám alatti önkormányzati ingatlanban folytatott tüdőszűrő szakellátás jövőbeli 
megoldásának biztosítása ügyében.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
189/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező HFA-371 forgalmi rendszámú 

Unimog gépjárművet értékesíti a vételárat ajánló, vásárlási szándékát írásban rögzítő 
vevő részére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az adásvételi szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az értékesítésből befolyó összeget városüzemeltetés 
céljait szolgáló univerzális munkagép beszerzésére fordítja és felkéri a BVV Kft-t a 
beszerzés előkészítésére.  
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Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
190/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 159/2012 (IV. 12.) számú 
önkormányzati határozatának (parkolási rendelet bevezetése) 3. pontjában elfogadott 
szerződéstervezetek helyébe jelen határozat mellékletét képező szerződés-tervezetek lépnek. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
191/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete - összefüggésben a 37/2009. (II. 4.) számú 

önkormányzati határozat 1. számú pontjában kinyilvánított szándékával - elviekben 
támogatja a Forgószárny Kft. katasztrófavédelmi helikopter bázis és vállalkozási központ 
létesítési kérelmét az LHFH repülőtér területén azzal a feltétellel, hogy az építendő 
épületkomplexumnak az országos és helyi építészeti előírásoknak megfelelőnek kell 
lennie.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Imreh Lajos urat, a Forgószárny Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a 37/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat 2. pontjában 
meghatározott megállapodás-tervezetet készítse el és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottsággal, valamint a Tanácsnokokkal való egyeztetést követően nyújtsa be a 
Képviselő-testület 2012. májusi ülésre elfogadás céljából. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. májusi képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Imreh Lajos, a Forgószárny Kft ügyvezetője, PVB elnöke, 
 VK Tanácsnok, TF Tanácsnok, IF Tanácsnok 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el (a jelenlévő Tömösi Attila készülékét nem kapcsolta be, nem szavazott): 
 
192/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány és az 

önkormányzat közötti megállapodás 4.3. pontja alapján 200.000.-Ft összegű támogatást 
biztosít a 2012. évi költségvetés „Kulturális Alap” keretének terhére. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a támogatási szerződés előkészítésére az 
Önkormányzat ügyvédjét, a szerződés aláírására pedig a polgármestert. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
193/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kompánia Színházi 
Társulat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívásra 
újból benyújtja kérelmét, akkor a támogatás iránti kérelmét ezen keretek között bírálja el. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
194/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Budakeszi Népdalkör a 
helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívásra újból 
benyújtja kérelmét, akkor a támogatás iránti kérelmét ezen keretek között bírálja el. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta (a jelenlévő Somlóvári Józsefné készülékét kikapcsolta, nem szavazott): 
 
195/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budavári Német Önkormányzat 
2012. május 05-i Makkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsú megvalósítását. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
196/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 75 - 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emlékmű megfelelő előkészítettségi 
szintjének eléréséig (pl. tervek benyújtása) nem támogatja pénzbeli hozzájárulással Szabó 
Sándor úr javaslatát a pilóta emlékmű emeléssel kapcsolatban. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
197/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakörnyéki 
Natúrparkért Egyesület által benyújtott jelen határozat mellékletét képező együttműködési 
megállapodást jogi szempontból vizsgálja meg. 
 
Határidő: 2012. májusi rendes képviselő-testületi ülés Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
198/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanács elnökének a Budakeszi 
Tervtanács 2012. március 27-i üléséről szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
199/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2012. március 19. és 2012. 
április 18. közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
200/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. április 26-i képviselő-testületi ülésre 
beterjesztett lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
201/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 „A 
bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából 
veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című pályázatot azzal, hogy a részletes 
pályázati anyag ismeretében dönt a pályázaton való indulásról. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés Felelős: alpolgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, 1 ellene szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
202/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
9. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az IT 

TV Projekt Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: cg.01-
09-969681, képviselő Hutlassa Tamás ügyvezető) a 2092 Budakeszi, 2402 hrsz. alatti 
köztemetőben 2012. május 07. napján filmfelvételt készítsen azzal a kikötéssel, hogy a 
feltételekről a polgármester, a KKKB elnöke, a PVB elnöke, a Városüzemeltetési és 
Közlekedési Tanácsnok és a Gyertyaláng Kft ügyvezetője, további tárgyalásokat 
folytasson.  

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a tárgyaló delegációt - az 
önkormányzat érdekeit figyelembe véve -, hogy döntést hozzon a filmforgatás 
feltételeiről.  

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
megjelölt tulajdonosi hozzájárulást aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester, KKKB elnöke, PVB elnöke, VK Tanácsnok, 
  Gyertyaláng Kft ügyvezetője 
 3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
203/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TAO elnevezésű Ovi-Foci, Ovi Sport 
programhoz támogatást nem nyújt be az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE!) 
 
204/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:1 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 109/2012. (III. 29.) számú 

önkormányzati határozatot.  
13. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi déli városkapuja, 

Budakeszi, Dózsa György tér és környezetének rendezésére, közösségi terek létesítésére 
a melléklet szerinti tartalommal kiírt ötletpályázatot elfogadja, és egyben felkéri a 
főépítészt az ötletpályázat meghirdetésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok 
elvégzésére.  

14. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ötletpályázat lebonyolításához a beérkezett 
pályázatok díjazására maximum bruttó 800.000,- Ft-ot biztosít a „Beruházási” keret 
terhére, amely összegből maximum 400.000,- Ft összeget a Bíráló Bizottság, 400.000,- 
Ft-ot a Bíráló Bizottság javaslatára a Képviselő-testület oszt szét a megvételre 
érdemesnek tartott pályázatot benyújtó pályázók között. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
  2. pontra: főépítész 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
205/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti, módosított tartalommal – az 1. 

sz. melléklet nélkül - elfogadja a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere, a BKK 
ZRt és az Önkormányzat között kötendő megállapodást a BKV 22-es autóbusz járatcsalád 
működtetésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot a megállapodás elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú melléklet (22-es járatcsalád menetrendi paraméterei) BKK ZRt-vel 
történő megtárgyalására, jóváhagyására és a megállapodáshoz történő csatolására.  

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

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 
BKK-val kötendő, önkormányzat által módosított kétoldalú szerződés-tervezetben szereplő 
3.9. pont helyébe az alábbi, új 3.9. pont lép: „3.9. Az Önkormányzat - jelen Szerződés 
időtartama alatt - térítésmentesen hozzájárul a területén lévő megállóhelyek és végállomások 
BKK, illetve szolgáltatói közlekedési célú, illetve a szolgáltatás biztosításához szükséges 
mértékű igénybevételéhez – beleértve az autóbuszok Dózsa György téri parkoltatását – a jelen 
Szerződés mindenkori 1. sz. melléklete szerinti járatokkal érintett területen.” 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte az 573/2012. (X. 12.) sz. ÖH 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
206/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti, módosított tartalommal – az 1. 

számú melléklet nélkül - elfogadja az Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKK) között létrejövő finanszírozási 
hozzájárulásra vonatkozó szerződést a BKV 22-es autóbusz járat-család működtetésére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot a Szerződés elválaszthatatlan részét 
képező 1. sz. melléklet (22-es járatcsalád menetrendi paraméterei) BKK-val történő 
megtárgyalására, jóváhagyására és a megállapodáshoz történő csatolására.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BKV 22-es autóbusz járat-család működtetésére, 
az 1. pontban meghatározott szerződésben foglalt 24.000.000,- Ft összegre a 
100/zárt/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozatban foglalt 10.000.000,- Ft-on 
felül szükséges 14.000.000,- Ft fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret 
terhére biztosítja.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés 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: 
 
207zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés zárolt 

tartalékából 3 MFt-ot átcsoportosít az általános tartalékkeretbe. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, készítse elő a 2012. 

évi költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy azt terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat 
hozta: 
 
208/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal épület (+Rathauskeller), 

valamint az irattári konténerek és a parkoló meglévő mechanikai védelmi rendszerének 
bővítésére, valamint a Fő utca felől 1 db városi térfigyelő rendszerhez integrált dome 
kamera telepítésére 1.685.000,- Ft-ot biztosít akként, hogy 400.000,- Ft összeget a 2012. 
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évi költségvetés szolgáltatási keretéből, további 1.285.000,-Ft összeget a 2012. évi 
költségvetésből beruházási keret terhére biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t az 1. pontban meghatározott 
feladat elvégzésével. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét a megbízási 
szerződés elkészítésére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét 
vizsgálja meg. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a szerződéstervezetet aláírás 
előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse 
be. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
véleményezéseket követően a szerződést aláírja. 

   
Határidő: 1-5. pontra: azonnal 
 6. pontra: véleményezéseket követően 
Felelős: 1. és 6. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: BVV Kft. ügyvezető 
 4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 5. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
210/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Okmányiroda épületét javasolja a járási hivatal 
székhelyének és az alábbi intézkedések megtételét rendeli el: 

a) a Budakeszi Rendőrőrs és a Budakeszi Védelmi centrum más épületben történő 
elhelyezése kerüljön megvizsgálásra, 

b) az épület II. ütemének megépítése és annak fedezetének biztosítása kerüljön 
megvizsgálásra. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: a) pontra: KKKB elnöke 
 b) pontra: VF tanácsnok és PVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
211/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a járási hivatalok 
kialakításával összefüggésben a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójával tárgyalásokat folytasson megállapodás 
kötése céljából az alábbi prioritási sorrendnek megfelelően, arra vonatkozóan, hogy  
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1. az Okmányiroda épülete legyen a járási hivatal székhelye oly módon, hogy az 
önkormányzat a járási feladatokhoz nem kapcsolódó személyi állományt más 
épületben helyezi el; 

2. Budakeszi, Fő utca 229. számú önkormányzati ingatlan (ún. régi óvoda) legyen a 
járási hivatal székhelye oly módon, hogy a szükséges beruházásokat a 
Kormányhivatal végezze el; 

3. az orvosi rendelő épülete legyen a járási hivatal székhelye oly módon, hogy a 
szükséges beruházásokat a Kormányhivatal végezze el 

4. Egyéb nem önkormányzati ingatlanban kerüljön elhelyezésre a járási hivatal 
a) nem önkormányzati tulajdonú, ún. idegen ingatlan Kormányhivatal általi 

bérbe vétele útján, 
b) nem önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlása és önkormányzati 

bérleményként történő felajánlása útján. 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
212/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Rathauskeller pince külön – a 
Városháza épületétől eltérő – helyrajzi számra történő bejegyzésével kapcsolatos szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
213/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft Felügyelőbizottság tagjainak lemondását 
tudomásul veszi és a 13/zárt/2010. (I. 26.) számú önkormányzati határozatát (BVV Kft. 
Felügyelő Bizottsági tagjainak választása), valamint a 462/2011. (X. 27.) számú önkormányzati 
határozat (BVV Kft. Felügyelő Bizottsági tag választása) 2. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
214/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft Felügyelő Bizottságába 2012. május 01. 
napjától 2017. május 01. napjáig az alábbi személyeket választja: 
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 Név Cím 
 Ohr Alajos 2092 Budakeszi, Rózsa köz 4. 
 Tóth Gábor 2092 Budakeszi, Kert u. 58/b 
 Szabó Ákos Péter 2092 Budakeszi, Megyei út 145. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
215/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 479/2011. (XI. 10.) számú (BVV. 
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: 
 
216/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. 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. 

6. 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 
 2. pontra: 30 napon belül 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
217/zárt/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. május 11-ei hatállyal titkos szavazás 
eredményeképpen 9 mellette és 0 ellene szavazattal a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elnökének Bánhidi László képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
218/zárt/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete bizottságába 2012. május 11-ei hatállyal titkos szavazás 
eredményeképpen 9 mellette és 0 ellene szavazattal az alábbi tagokat választotta meg: 
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Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság: Ohr Alajos 
 Szabó Ákos Péter 
 Tóth Gábor 
 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
219/zárt/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete bizottságaiba az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottsága tagjának 2012. május 11-ei hatállyal titkos szavazás eredményeképpen 9 mellette és 
0 ellene szavazattal Somlóvári Józsefnét választja meg. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
220/zárt/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 205/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati 
határozatot (a BKV 22-es autóbusz járatcsalád működtetésére vonatkozó - a Nemzeti Fejlesztési 
Miniszter, a BKK és az Önkormányzat között kötendő - háromoldalú megállapodás-tervezet 
jóváhagyása és további tárgyalásra felkérés az 1. számú mellékletről) hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
221/zárt/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma, a BKK ZRt és az Önkormányzat 
között kötendő megállapodást - annak 1. számú melléklete nélkül - a BKV 22-es autóbusz 
járatcsalád működtetésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a 
Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot a megállapodás elválaszthatatlan részét 
képező 1. számú melléklet BKK ZRt-vel történő megtárgyalására, jóváhagyására és a 
megállapodáshoz történő csatolására.  

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

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester, VK Tanácsnok 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
222/zárt/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete megerősíti a 184/2012. (IV. 26.) számú és 589/2011. (XII. 
20.) számú önkormányzati határozatokat (Keszivíz Kft-vel kötendő kölcsönszerződés). 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
223/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 101/zárt/2012. (III. 13.) számú 

önkormányzati határozat (1384-1388 és 1392-1393 hrsz-ú ingatlanok tulajdonszerzésére 
biztosított összeg) „és egyúttal úgy dönt, hogy az érintett ingatlanokban történő 
tulajdonszerzésre 12 MFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetés >>„Beruházási” keret 
terhére<< szövegrészt hatályon kívül helyezi.  

2. Hatályon kívül helyezve.1. 
 

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: 
 
224/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés 

„Beruházási” keretéből 3 MFt-ot átcsoportosít a 2012. évi költségvetés zárolt tartalékába. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, készítse elő a 2012. 

évi költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy azt terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
225/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Hivatalos közbeszerzési tanácsadás a KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0025 projekt kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban” tárgyú versenyeztetési eljárás 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 458/2012. (VIII. 09.) sz. ÖH 
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eredményeként az Exandas Kft. ajánlatát elfogadja, és felkéri a polgármestert a melléklet 
szerinti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
226/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete teljesítettnek tekinti az ENQUA Kft. szerződését a 
szennyvíz projekt pályázati anyagának szakmai felülvizsgálatáról megküldött szakértői 
vélemény, annak kiegészítése és a további kérdésekre adott válaszai alapján, és felkéri a 
polgármestert a melléklet szerinti teljesítésigazolás aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
227/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Völgyzugoly Kft-t bízza meg a 072/7 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítás előkészítésére és annak bruttó 650.000,- Ft + ÁFA 
fedezetét a 2012. évi költségvetés „Beruházási” keret terhére biztosítja, továbbá felkéri a 
polgármestert az ajánlat alapján készülő szerződés aláírására, valamint a főépítészt a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, főépítész 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
228/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a 
„TÁMOP-5.6.1.B-12/1 A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy 
bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése” című 
pályázaton részt vesz az alábbi feltételekkel: 
1 támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 

2 támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a, 
3 a projekt megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapon 

belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata, 
4 a pályázaton igényelt összeg 32.581.200,- Ft,  
5 Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25 %-

ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75 %-át a 
projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban 
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úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes 
szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,  

6 az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek 
fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
229/a/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városüzemeltetés céljaira Pasquali 

EOS 6.50 RS típusú univerzális munkagépet vásárol, bruttó 9.600.000,- Ft vételáron.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munkagép beszerzését a 

Merkantilbank által biztosított, 36 hónap futamidejű, zárt végű pénzügyi lízing 
konstrukcióban valósítja meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt a beszerzési 
dokumentumok előkészítésével. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel 
kapcsolatos szerződések aláírásával. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
229/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
8. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi belterületi burkolt utak kátyúzását a 

mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a kátyúzási munkák 

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 
határozatokat hozta: 
 
230/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Sándor József emlékház 

épületében idegenforgalmi információs pontot alakít ki 2012. július  
1- től. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az idegenforgalmi információs pont Nagy Sándor 
József emlékház épületében történő kialakításához és működtetéséhez bruttó 650.000,- Ft 
összeget biztosít a 2012. évi költségvetés „Beruházási” keret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az idegenforgalmi információs pont működtetését 
az Erkel Ferenc Művelődési Központon keresztül látja el. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
vezetőjét 

a) Budakeszi Város Idegenforgalmi Koncepciójának összeállítására, 
b) Budakeszi Művészeti Egyesülettel történő együttműködés kialakítására, mely 

során biztosítani lehet a helybéli művészek és műveik bemutatását, 
c) a helybéli hagyományőrzőkkel és a Hadtörténeti Múzeummal történő 

együttműködés kialakítására, mely során biztosítani szükséges az épület 
emlékház funkcióját, 

d) az Idegenforgalmi Információs Pont kialakítása ütem-tervének elkészítésére, 
e) egy számítás elvégzésére, amely alapján prognosztizálható az idegenforgalmi 

információs pont működtetésének gazdaságossága. 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ 

vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának 
előkészítésére. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ alapító okirata módosításának előkészítésére. 

 
Határidő: 1. pontra: 2012. július 1. 
 2. pontra: azonnal 
     4. és 6. pontra: 2012. júliusi képviselő-testületi ülés 
       5. pontra: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 

 4-5. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője 
 6. pontra: jegyző 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
231/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér piac melletti területén lévő 

közterületen 7 db kijelölt elárusító helyre nyilvános árverés útján való időszakos 
közterület-használati jogosultság elnyerésével kapcsolatos pályázati kiírást melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. május 
11-ig hirdesse meg a helyben szokásos módon, a közterületen folytatható időszakos 
kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek pályázatát.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy a pályázati eljárást és a nyilvános árverést a pályázati kiírásnak 
megfelelően folytassa le.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a pályázati eljárás nyerteseivel 
megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződések aláírására.  
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Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. május 11. 
 3. pontra: 2012. május 31-ig 
 4. pontra: eredményes pályázati eljárást követően 
Felelős: 1. pontra: polgármester  
 2. pontra: jegyző 
 3. pontra: PKB elnöke 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
232/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Árpád fejedelem téren 15 m2 

nagyságú területet bérbe ad a Zöldségoutlet Kft-nek (2360 Gyál, Báthori köz 6.) 
gyümölcsárusítás céljára 2012. május 15-től augusztus 30-ig 75.000,-  Ft + ÁFA/hó 
bérleti díjért.  

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti 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: 
 
233/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pénzügyi és 

Költségvetési Bizottság elnökével, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási 
Bizottság elnökével, valamint a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokkal és az 
Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokkal együtt folytasson tárgyalásokat a nyári fesztivált 
szervező, képviseleti joggal rendelkező kezdeményezővel a feltételekről a rendezvények 
zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a tárgyaló delegációt – az 
önkormányzat érdekeit figyelembe véve –, hogy döntést hozzon a támogatás feltételeiről.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester, PKB elnöke, KKKB elnöke, VK tanácsnok,  
  IF tanácsnok 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
234/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a BVV Kft. könyvvizsgálójának a 
Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t 
választja meg 2012. május 10. napjától. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a BVV Kft. könyvvizsgáló díjazását 
60.000,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét az 1-2. pont alatt 
meghatározott könyvvizsgáló változásával kapcsolatos intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
235/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását 

tartalmazó 7. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a 7. számú módosító okirat, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat hozta: (HATÁLYON KÍVÜL!) 
 
236/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Blanchere Illumination Hungary Kft. 
által karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére kiírt pályázaton részt vesz és a pályázati 
önrész összegét mely 300.000,- Ft, a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére 
biztosítja.   
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
237/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte: 330/2012. (VI. 28.) számú ÖH-at 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, elvi hozzájárulását adja, hogy Budakeszi Város 
Önkormányzata csatlakozzon az EKOP-3.1.6. „Önkormányzati ASP központ felállítása” című 
projekthez és megbízza a polgármestert az ügymenet lebonyolításához szükséges tárgyalások 
lefolytatásával. 

 
Határidő: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
239/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 517/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati 

határozata alapján az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörre 
kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a titkos szavazás 
alkalmával egyik pályázó sem kapta meg a megválasztásához szükséges minősített 
többségű szavazatot. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. július 1. napjától kezdődően az 
intézményvezetői álláshely betöltéséig 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: 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: 
 
240/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat iskolai védőnői munkakörre 2012. szeptember 

1. napjától határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel kinevezi Somogyiné Bacsa Ildikó 1027 Budapest, 
Margit krt. 3. 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: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
241/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Gyertyaláng 
Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. a Budakeszi temető üzemeltetéséről szóló beszámolóját. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
242/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Sorsunk és 

Jövőnk Szeretetszolgálat közötti, családok átmeneti otthonára vonatkozó Ellátási 
Szerződés 2012. április 1-től 2017. március 31-ig történő meghosszabbítását a 2012. évi 
költségvetésében biztosított 600.000,- Ft pénzügyi fedezet terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet, hogy a Sorsunk és Jövőnk 
Egyesülettel a megállapodást elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.   

  
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
243/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város 
Önkormányzat 2011. évi átfogó értékeléséről szóló gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló beszámolót. 
  
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
244/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

elkülönített alszámlát nyisson szociális segélyadományok gyűjtése céljából.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, 

a Polgármesteri Hivatal javaslatát figyelembe véve rendelkezhet a számlára befizetett összegek terhére a 
segélyek kifizetésről. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző, HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
245/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 91 - 

 
15. Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező alapítói határozatot 

elfogadja. 
16. Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetű 

Alapítói Okiratot elfogadja. 
 
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: 
 
246/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező alapítói határozatot 

elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetű 

Alapítói Okiratot elfogadja. 
 
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: 
 
247/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. május 1-től 2013. április 30-

ig terjedő időszakra, 112.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében szerződést köt a Kontroll 
Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft 
képviseletében dr. Cseke Lászlóval, a könyvvizsgálói feladatok ellátására. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
248/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének 

rendezését támogatja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének 

rendezését támogató önkéntes kötelezettségvállalásokat befogadja. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az elkészült kertépítési terveket az alábbi 

kiegészítésekkel elfogadja: 
a. süllyesztett virágszőnyeg, 
b. tájékoztató tábla áthelyezése, 
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c. hulladék edény a padsáv mellé helyezve, 
d. zászlótartó elhelyezése. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének 
közmű terveinek elkészítéséhez a 2012. évi költségvetés „Beruházási” keretéből 
100.000.- Ft keretösszeget biztosít. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a BVV Kft, hogy készítse elő a kivitelezési 
munkát, működjön közre a kivitelezéskor, és készítse el a költségvetés ütemezését 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1956-os kopjafa 
és környékének rendezésével kapcsolatos engedélyezési eljáráshoz szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-6. pontra: azonnal 
Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 5. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 6. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
249/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 16/2012. (I. 26.) számú 

határozattal összefüggésben folytatott telekalakítási hozzájárulások aláírására és egyedi 
ingyenes tulajdonjog-átruházási szerződések megkötésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 559/2011. (XII. 15.) számú határozatát 2012. 
december 31. napjával hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: 1. pontra azonnal  
 2. pontra 2012. december 31. 
Felelős: 1-2. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
250/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Víg Ákos (2085 Pilisvörösvár, Nagykovácsi út) 

kérelmére a Lehr Bt. (2500 Esztergom, Monteverdi utca 4.) által készített „Raktárépület 
és üzlet építésének engedélyezési terve a Budakeszi, Szőlőskert Iparterület, hrsz.: 
2756/27.” Című dokumentáció alapján, a Budakeszi, Szőlőskert 2756/48 hrsz.-ú 
közterületen a kapubehajtó (útcsatlakozás) létesítéséhez az elvi tulajdonosi hozzájárulását 
megadja az alábbi feltételek betartásával: 
a) az ingatlan előtt, teljes hosszban – kétoldali megtámasztó szegéllyel ellátott – 

szürke színű téglalap alakú beton térkőből, 1,5 méter széles gyalogjárdát kell 
kiépíteni a létesítmény használatba vételéig, 

b) a kapubehajtóban (útcsatlakozásban), az útszegélyeket 2-4 cm-re le kell 
süllyeszteni a gyalogjárda rámpás csatlakoztatásával, az akadálymentes 
gyalogosátvezetés biztosítása érdekében, 
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c) a kapubehajtót (útcsatlakozást) a közterületi határ és az út aszfaltszéles közötti 
szakaszon teherforgalomra méretezett szürke színű téglalap alakú beton térkőből 
kell kialakítani, melyet szegélysor beépítésével kell elválasztani a meglévő 
aszfaltburkolattól, 

d) az útcsatlakozást és a gyalogjárdát a hatályos jogszabályok és útügyi műszaki 
előírások alapján meg kell terveztetni, és a megépítéshez szükséges engedélyeket 
meg kell kérni, 

e) a jelen elvi hozzájárulás a kivitelezési munkák megkezdésére nem jogosít. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 

meghatározott feltételek szerinti elvi tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra azonnal Felelős: 1-2. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 elfogadta, hogy a BVV Kft 
2012. évi beruházásaira 2 MFt keretösszeget biztosítson. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 1 mellette, 7 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a BVV Kft 2012. évi beruházásaira ne biztosítson keretösszeget.  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 1 mellette, 5 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a BVV Kft 2012. évi beruházásaira 800.000,- Ft keretösszeget biztosítson. 
 
A fenti döntések alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
251/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft-t 2012. évi beruházásaira 2 MFt 

keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés „Beruházási” keret terhére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft kiadásainak függvényében az 1. pontban 

meghatározottakat 3 hónap múlva felülvizsgálja. 
 
Határidő: 1-2. pontra azonnal Felelős: 1-2. pontra polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
252/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 281. napirendi pont (Jegyzői intézkedés 
alapján történő közúti jelzőtábla kihelyezések) megtárgyalását a 2012. május 30-i testületi 
ülésre halasztja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 456/2012. (VIII. 09.) sz. ÖH: 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
253/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti 

önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra Szendrey Julianna használóval megkötött 
használati megállapodás 3.3. pontjának hatályon kívül helyezéséhez, melynek 
következtében  a használó által számlával igazolt és lakásra fordított összeg a használati 
díjból jóváírásra kerülhet. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a használati 
megállapodás előkészítésére és a polgármestert a használati megállapodás módosításának 
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: 
 
254/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal támogatja 

előszerződés megkötését a Forgószárny Kft-vel katasztrófavédelmi helikopter bázis és 
vállalkozási központ létesítésére az LHFH repülőtér területén azzal, hogy a kérdésben 
további jogi és vagyongazdálkodási egyeztetések szükségesek. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Forgószárny Kft-t, hogy az 
előszerződésben térjen ki a légi járművek zajhatására és adjon ajánlatot az építményen 
belüli területhasználatra. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot és 
az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Forgószárny Kft. jogi képviselőjével és 
ügyvezetőjével történt egyeztetést követően a véglegesített előszerződés-tervezetet 
készítse el és azt a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal való egyeztetést 
követően nyújtsa be a Képviselő-testület 2012. júniusi ülésre elfogadás céljából. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2012. június KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Imreh Lajos ügyvezető 
 3. pontra: FVB elnöke, IF Tanácsnok, Imreh Lajos ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
255/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 285/zárt/2012. (VI. 12.) ÖH 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete élni kíván azon jogával, miszerint az Aeroklub 
Farkashegy Sport Egyesület üzemeltető könyvelésébe betekint.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet, 
hogy a könyvelésébe a teljes körű betekintést biztosítsa. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Majláth Konrád Konstantint, az 
önkormányzat belső ellenőrét, vizsgálja meg az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület 
könyvelését 5 évre visszamenőleg, az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok útmutatása 
szerint. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Majláth Konrád Konstantin belső ellenőrt, 
hogy a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a 2012. júniusi rendes 
ülésén. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
 4. pontra: 2012. évi júniusi rendes KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület 
 3-4. pontra: Majláth Konrád Konstantin 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
XVIII. Családi Nap Fesztivál a Farkashegyi Repülőtéren kerüljön megrendezésre. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
XVIII. Családi Nap Fesztivállal kapcsolatosan egy tárgyaló delegáció –melynek tagja a 
polgármester és Szabó Ákos Péter tanácsnok – tárgyaljon az Aeroklub Farkashegy Sport 
Egyesülettel. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül elfogadta a határozati 
javaslat 1. és 3. pontját. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi 
határozati javaslatot: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. 
Családi Nap Fesztivál főzőversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülőtérig az aszfalttal 
borított Budaörsi út és a szőlők közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos 
közlekedésre egyaránt. 
A fenti döntések alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
256/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2012. augusztus 19. és 

20. napjain tartandó XVIII. Családi Nap Fesztivál előkészületeiről szóló tájékoztatót. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. augusztus 19-én 

megrendezésre kerülő XVII. Családi Nap Fesztivál főzőverseny helyszíne a Farkashegyi 
repülőtér legyen. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
Aeroklub Farkashegy Sportrepülő Egyesület és a MÁV Sportrepülő Egyesület, a reptér 
üzemetetőivel való tárgyalások megkezdésére az együttműködési megállapodás 
tartalmáról. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 
együttműködési megállapodás kidolgozására, valamint a polgármestert annak aláírására.  
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. augusztus 19-20. napjain 
tartandó XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvénysorozatra 1,7 MFt fedezetet biztosít a 
2012. évi költségvetés „Kulturális” keret terhére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap 
Fesztivál főzőversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülőtérig az aszfalttal borított 
Budaörsi út és a szőlők közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos 
közlekedésre egyaránt. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
 4. pontra: 2012. augusztus 19.  
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 4. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
257/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete közérdekű kötelezettség vállalást szervez a XVIII 

Családi Nap Fesztivál lebonyolítására. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 1. sz. melléklet szerinti közérdekű kötelezettség 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
258/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 287. napirendi pont (Budakeszi város bemutatása a 
„Virágzó Magyarország” című dokumentumfilm- sorozatban) megtárgyalását visszautalja az 
Oktatás, Közművelődési és Jogi Bizottság elé véleményezés és előkészítés céljából. 
 
Határidő: azonnal Felelős: OKJB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
259/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a KESZI Kártya Budakeszi 
közigazgatási területére történő bevezetését.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét és Tömösi Attila képviselőt az 1. pontban 
megjelölt KESZI kártya bevezetésével kapcsolatos részletek kidolgozására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, FVB elnöke, Tömösi Attila képviselő 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
260/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gavlik István Budakeszi Városát is érintő 
1848-49-es vonatkozású készülő kézirat elkészítéséhez pénzügyi támogatást nem nyújt. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
261/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 

önkormányzat és Weiser Károly egyéni vállalkozó között a „Híd Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának átalakítására, felújítására és 
bővítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés” tárgyában 2011. 
szeptember 13-án megkötött vállalkozási 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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatát az 
alábbiakban foglaltak szerint módosítja: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítványt 

2012. 06. 30-i hatállyal meg kívánja szüntetni és megszüntetését kéri a Budapest 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 347/ 2012. (VI. 28.) számú ÖH 
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Környéki Törvényszéktől arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány által ellátott 
közfeladat más módon, más szervezeti keretben azaz a saját, törvényi felhatalmazás 
alapján és jogszabályi keretek között végzett önkormányzati tevékenysége, illetve a 
Budakeszi Városi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Szervezet tevékenysége keretében 
hatékonyabban megvalósítható.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy a Budakeszi 
Közbiztonságáért Közalapítvány vagyonát a megszűntetésre kerülő közalapítvány 
céljához hasonló célra fordítja azáltal, hogy:  
a) a közbiztonsági és bűnmegelőzési céllal telepített városi térfigyelő webkamera-

rendszert saját maga kívánja a továbbiakban fejleszteni, üzemeltetni és 
szervizeltetni, továbbá annak folymatos felügyeletét az általa finanszírozott 
Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyelet) 
keretében látja el;  

b) a 2 db Aprilia robogót saját maga kívánja üzemeltetni és használatra átadja a 
Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján; 

c) a KVZ342 frsz. Skoda Octavia típusú rendőrjárőr gépkocsit saját maga kívánja 
üzemeltetni és használatra átadja a Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság útján; 

A fent felsoroltakon túlmenően, a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 
fennmaradó vagyonát, a Budakeszi Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Szervezet 
részére adja át.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a határozat 1-2. számú pontjáról a 
nyilvánosságot tájékoztatja: honlapján, a helyi újságban, valamint hirdetőtábláján is 
közzéteszi.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
263/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Római Katolikus Egyházközösség, a 
Domonkos Nővérek, illetve a Tranzit Network Távközlési Kft. által Budakeszi Város 
közbiztonságával és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban – közcéllal - tett mellékelt tartalom 
szerinti önkéntes felajánlásokat köszönettel elfogadja és hozzájárul:  

a.) a Katolikus Templom körüli közterületen 2 db IP dome térfigyelő kamera; 
b.) a Domonkos Nővérek 2092 Budakeszi, Fő u. 192/B sz. alatti rendháza előtti 

közterületen 1 db IP dome térfigyelő kamera;  
c.) a Tranzit Network Távközlési Kft által:   

ca.) a Szarvas tér (Himnusz szobor) területén 1 db,  
cb.) az Erkel Ferenc Művelődési Ház épületén 1 db, 
cc.) az Okmányiroda épületén 1 db,  
cd.) a Temető u.- Knáb János u. kereszteződésnél 1 db 
egyaránt IP dome térfigyelő kamera 
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és az ezek működtetéséhez szükséges technikai segédberendezések felszereléséhez. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
264/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2012. április 19. és 2012. május 
10. közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
265/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város közvilágításra vonatkozó 

energia-szolgáltatási szerződést az ELMÜ-vel a jelenlegivel megegyező feltételekkel 
2012. augusztus 31-ig meghosszabbítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 1. pont alatti 
szerződés-módosítás aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a városi közvilágítás 
villamosenergia-szolgáltatási közbeszerzéséhez szükséges műszaki anyagok 
elkészítésével és a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési dokumentumok 
előkészítésével. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a városi közvilágítás 
karbantartási szerződéséhez szükséges műszaki anyagok elkészítésével és a 
Polgármesteri Hivatalt a pályázati dokumentumok előkészítésével. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3-4. pontra: jegyző, BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
266/zárt/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi város területén 2012. 

június 9-10-én megrendezésre kerülő „Tánccsoportok Fesztiválja” elnevezésű esemény 
lebonyolítása céljából melléklet szerinti tartalommal elfogadja az OFF BEAT Bt.-vel 
kötendő együttműködési megállapodást. 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 271/zárt/2012. (V. 30.) ÖH 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
együttműködési megállapodás 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: 
 
267/zárt/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 206/z/2012. (IV. 26) számú (a BKK Zrt. és az 
Önkormányzat közötti, a 22-es autóbusz járat-család működtetésére vonatkozó kétoldalú 
szerződés-tervezet jóváhagyása és annak további tárgyalására felkérés) önkormányzati 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
268/zárt/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 

Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között létrejövő, 
finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést – annak mellékleteivel – a 22-es 
autóbusz járat-család működtetésére.  

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

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 22-es autóbusz járat-család működtetésére, az 1. 
pontban meghatározott szerződésben foglalt 24.000.000,- Ft összegre a 100/zárt/2012. 
(III. 13.) számú önkormányzati határozatban foglalt 10.000.000,- Ft-on felül szükséges 
14.000.000,- Ft fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.  

 
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: 
 
269/zárt/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériuma, a BKK és az Önkormányzat között 
kötendő, a 22-es autóbusz járat-család működtetésére vonatkozó Nyilatkozatot, mely a 
háromoldalú keret-megállapodás elválaszthatatlan részét képezi. 

                                           
1 hatályon kívül helyezte a 646/zárt/2012. (XI. 10.) sz. ÖH 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
Nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
270/zárt/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. május 30-ai hatállyal titkos szavazás 
eredményeképpen 8 igen egyhangú szavazattal a Budakeszi Nagyszénászugi Településrészi 
Önkormányzat vezetőjének Tömösi Attila képviselőt választja meg. Megbízása a következő 
helyi önkormányzati képviselők és polgármester általános választás napjáig tart. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta az 
együttműködési megállapodás II/3. pontjában szereplő „fűnyírás” szövegrész törlésre kerül 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
271/zárt/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 266/zárt/2012. (V. 22.) önkormányzati határozatot 

hatályon kívül helyezi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Budakeszi város területén 2012. június 9-10-én „Nyári Fesztivál” megnevezésű 
rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő „Tánccsoportok Fesztiválja” 
elnevezésű esemény lebonyolítása céljából az OFF BEAT Bt.-vel kötendő 
együttműködési megállapodást. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. pontban meghatározott 
együttműködési megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
272/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi Európa Társaság (székhelye: 

2092 Budakeszi, Erő u. 103.) 0-3 éves korú gyermekek részére 2 db családi napközis 
csoport, összesen 10 gyermek és alternatív napközbeni ellátás keretében időszakos 
szabadidős foglalkozás létrehozására 5 gyermek részére TÁMOP 2.4.5.-12 pályázat 
keretében megvalósuló projektjét az alábbi feltételekkel: 

a.) a pályázat elnyerése esetén a biztosított 10+5 helyre csak Budakeszi 
illetékességi területén életvitelszerűen tartózkodó gyereket támogat 
Budakeszi Város Önkormányzata, 
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b.) a támogató szervezettel kötendő szerződés megkötése előtt a Budakeszi 
Európa Táraságnak jóváhagyást kell kérnie Budakeszi Város Képviselő-
testületétől.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Budakeszi Európa 
Társaság a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósulási időszak alatt 10+5 
gyermek részére biztosítja a szolgáltatást 2012. szeptember hónaptól 2014. szeptember 
hónapig térítésmentesen. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a projekt fenntartási időszaka alat 2014. 
szeptemberétől 2017. szeptemberéig, a 10 gyermek után önkormányzat által fizetendő 
szolgáltatási díj 30 %-át a 2014. évi, 2015. évi, 2016. évi és 2017. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Budakeszi 
Európa Társaság nyertes pályázata esetén a támogatási megállapodás előkészítésére és a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2014. évtől 2017. évig 
 4. pontra: a pályázat elfogadása után 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
273/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BSzM Nonprofit Kft. 2011. évi 
egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
274/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BVV Kft. 2011. évi egyszerűsített éves 
mérlegbeszámolóját. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
275/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszivíz Kft. 2011. évi egyszerűsített éves 
mérlegbeszámolóját. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
276/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2012. (II. 28.) számú 

önkormányzati határozatban és a 184/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozatban 
elfogadott 100.000.000,- Ft osztalékon túl további 30.000.000,- Ft összeget osztalék 
előleget kivesz a Keszivíz Kft eredménytartalékából. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft ügyvezetőjét, hogy az 
osztalék előleg kivétele érdekében 2012. május 31-i fordulónappal készítsen évközi 
mérleget és azt a képviselő-testület 2012. júniusi rendes ülésére terjessze be. 

  
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester, 
 2. pontra: 2012. évi júniusi KT ülés 2. pontra: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
277/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft ügyvezetőjét, hogy az 
eredménytartalékból történő elvonással kapcsolatban írásban nyújtsa be kérelmét jogcím 
megjelölésével, hogy milyen tartalmú nyilatkozatot vár az önkormányzattól. 
  
Határidő: azonnal Felelős: Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
278/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Keszivíz Kft. ügyvezetője számára 

meghatározott 2011. évi teljesítménykövetelmény értékelését a mellékelt önértékelés 
szerint és annak aláírására felkéri a polgármestert.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul az 1. pontban meghatározott 
teljesítményértékelés figyelembevételével 5 havi alapbérének megfelelő összegű éves 
vezetői prémium kifizetéséhez. 

 
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 az alábbi határozatot 
hozta: 
 
279/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér piac melletti területén lévő 

közterületen 7 db kijelölt elárusító helyre nyilvános árverés útján való időszakos 
közterület- használati jogosultság elnyerésével kapcsolatos pályázati kiírást melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. június 
01-ig hirdesse meg a helyben szokásos módon, a közterületen folytatható időszakos 
kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek pályázatát.  

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, 
hogy a pályázati eljárást és a nyilvános árverést a pályázati kiírásnak megfelelően 
folytassa le.  

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a pályázati eljárás nyerteseivel 
megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződések aláírására.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. június 01. 
 3. pontra: 2012. június 22-ig 
 4. pontra: eredményes pályázati eljárást követően 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző 
 3. pontra: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke 
 4. pontra. polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
Blue Banana SC csak akkor tudja igénybe venni a megítélt támogatást, ha igazolja, hogy a 
székhelye Budakeszi. 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi 

támogatására kiírt pályázat keretében a következő szervezeteket részesíti támogatásban a 
táblázatban feltűntetett összeg erejéig. 

 
Pályázó neve Pénzügyi 

támogatás 
(Ft) 

KESZI-ART EGYESÜLET 30.000,- 
JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET 50.000,- 
BUDAKESZI VÁROSI 
POLGÁRÖRSÉG 

200.000, 

BOROSTYÁN NYUGDIJAS KLUB 30.000, 
HAGYOMÁNYÖRZŐ KÖR 50.000, 
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BUDAKESZI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZÖSSÉG 

50.000, 

ZÁKÁNYI ZSOLT REFORMÁUS 
VEGYESKAR 

50.000, 

FENYŐGYÖNGYE NYUGDÍJAS 
KLUB 

30.000, 

BUDAKESZI SZIVÁRVÁNY 
ALAPÍTVÁNY 

70.000, 

HYLARION ÉNEKEGYÜTES 20.000, 
SEGÍTŐ KAPCSOLATOK 100.000, 
BUDAKESZI ZENEISKOLA BARÁTI 
EGYESÜLET 

50.000, 

ALMA MÁTER ALAPÍTVÁNY 70.000, 
BUDAKESZI HELYTÖRTÉNETI 
GYÜJTEMÉNY BARÁTI KÖRE 

60.000, 

BUDAKESZI SZÉPÍTŐ EGYESÜLET 100.000,- 
BUDAKESZI CSERKÉSZEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 

40.000, 

GYERMEKLÁNCFŰ ALAPÍTVÁNY  40.000, 
BUDAKESZI NÉPDALKÖR 30.000, 
BOJTÁR NÉPZENEI EGYESÜLET 60.000, 
KERESZTÉNY ÉRTELMISÉG 
SZÖVETSÉGE BUDAKESZI 
CSOPORT 

30.000, 

MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
MOZGALOM BUDAKESZI 
KÖZÖSSÉGE 

20.000, 

TARKABARKA /KUNTERBUNT 
ALAPÍTVÁNY 

50.000, 

BICIKLIZZ BUDAKESZIN! 30.000,- 
BEMUTATÓKERTET 
BUDAKESZIN! 

0,- 

336. KARÁCSONY SÁNDOR 
CSRKÉSZCSAPAT 

30.000, 

SZÉCHENYI TÁRSASÁG 
BUDAKESZI BARÁTI KÖRE 

30.000, 

BUDAKESZIÉRT FÜGGETLENEK 
EGYESÜLETE 

80.000, 

VIADAL SE 70.000, 
BUDAKESZI KOMPÁNIA SZÍHÁZI 
MŰHELY ALAPÍTVÁNY 

50.000, 

MEZEI MÁRIA MŰVÉSZETI 
ISKOLA ALAPÍTVÁNY 

50.000, 

PROHÁSZKA OTTOKÁR 
ALAPÍTVÁNY 

50.000, 

BUDAKESZI RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG KARITASZ 
CSOPORT 

50.000, 
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BUDAKESZI 
POSTAGALAMBSPORT 
EGYESÜLET 

30.000, 

BUDAKÖRNYÉKI 
NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET 

100.000, 

BLUE BANANA SC 200.000, 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Blue Banana SC csak akkor tudja 

igénybe venni az 1. pontban megítélt támogatási összeget, ha igazolja, hogy a székhelye 
Budakeszi. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: az igazolást megérkezése után 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
281/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja Budakeszi Város Német 

Önkormányzata kérelmét a Helytörténeti Kiállítás Háza önkormányzati tulajdonú 
ingatlan hasznosításával kapcsolatban. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottságot, hogy az 1. pontban meghatározott hasznosítással kapcsolatos lehetőségeket 
vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a végleges döntés 
meghozatalára. 

 
Határidő:   1-2. pontra: azonnal Felelős: 1 pontra: polgármester 
 2. pontra: OKJB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
282/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Ház (hrsz 1489) 2092 Budakeszi, 

Petőfi Sándor utca 18. szám alatti ingatlant a Múzeumok Éjszakája rendezvény 
lebonyolítása céljából 2012. június 16-án 10 és 22 óra közötti időtartamra a Helytörténeti 
Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület részére térítésmentesen használatba adja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott szerződés előkészítésére, és a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1 pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
283/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Kenderföld utca 20. és a Kerekmező 

utca 21. szám alatti útszakasz vonatkozásában az ott lakó 18 ingatlantulajdonos közül 15 
ingatlantulajdonos által az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet alapján létrejött társulás kezdeményezését, melyet a melléklet 
szerinti szándéknyilatkozattal igazoltak. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
rendelet alapján és szándéknyilatkozatban foglaltak szerint tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 

 
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 
határozati javaslat 1. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32. számú 
ítélet ellen az önkormányzat képviseletében felülvizsgálati kérelmet terjesszen elő. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 3 mellette, 6 ellene szavazattal, tartózkodás nélkül név szerinti 
szavazás alapján (Bakács Edit Bernadett nem, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna nem, 
Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottilia nem, Ohr Alajos igen, Pataki Judit nem, Somlóvári Józsefné 
nem, Szabó Ákos Péter nem, Tóth Gábor igen) nem fogadta el, hogy a Tatabányai 
Törvényszék 11.K.20.582/2011/32. számú ítéletében megállapított kártalanítási összeget a 
fizetési kötelezettség keletkezésétől számított 60. napon fizesse meg az önkormányzat. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással  elfogadta, hogy 
a határozati javaslat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. 
pontban meghatározott ítéletében megállapított 14.730.332,- Ft összegű kártalanítás, annak 
kamata, a szakértői díj, valamint a perköltség megfizetésére 7.000.000,- Ft-ot a 2012. évi 
költségvetés „zártolt tartalékkeret”, 2.801.286,- Ft-ot a „Beruházási” keret, 4.939.046,- Ft-ot 
az „általános tartalékkeret” terhére biztosít. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozati javaslat 3. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, vizsgálja meg, hogy a per tárgyát képező ügyben kit terhel a 
felelősség, továbbá találja meg azt a jogalapot, amely alapján a kártalanítás mérsékelhető, 
összege csökkenthető. 
 
A fenti döntések alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
284/zárt/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
17. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a 

Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32. számú ítélet ellen az önkormányzat 
képviseletében felülvizsgálati kérelmet terjesszen elő. 

18. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott ítéletében 
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megállapított 14.730.332,- Ft összegű kártalanítás, annak kamata, a szakértői díj, 
valamint a perköltség megfizetésére 7.000.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés „zárolt 
tartalékkeret”, 2.801.286,- Ft-ot a „Beruházási” keret, 4.939.046,- Ft-ot az „általános 
tartalékkeret” terhére biztosít.  

19. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, vizsgálja 
meg, hogy a per tárgyát képező ügyben kit terhel a felelősség, továbbá találja meg azt a 
jogalapot, amely alapján a kártalanítás mérsékelhető, összege csökkenthető. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1. és 3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
285/zárt/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 255/2012. (V. 22.) számú 

önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2004. március 19. napján Budakeszi Város 

Önkormányzat és a Csepel Aeroklub Farkashegy (jogutódja: Aeroklub Farkashegy Sport 
Egyesület) között létrejött üzemeltetési szerződés 1.5. pontja alapján élni kíván azon 
jogával, miszerint az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület üzemeltető könyvelésébe 
betekint. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Aeroklub 
Farkashegy Sport Egyesülettől kérje be az alábbi dokumentumok másolatait: 
a) az Egyesület megalakulása óta az alapszabályt, valamint annak módosításait 2012. 

május 31-ig, 
b) az Egyesület vezető tisztségviselői megválasztásának dokumentumait. 
c) 2007. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan: 

ca) könyvelési bizonylatokat 
cb) a vonatkozó 5 év gazdálkodását és működését biztosító szabályzatokat 
cc) éves beszámolókat 
cd) Repülőtérrel kapcsolatban kötött összes szerződést. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be Aeroklub 
Farkashegy Sport Egyesülettől egy  kimutatást az elmúlt 5 év Repülőtéren végzett 
fejlesztéseiről és karbantartásairól, állagmegóvásairól. 

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

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
286/zárt/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BVV Kft. alapítója a Felügyelő Bizottság 

elnökének havi bruttó 120.000,- Ft; tagjainak havi bruttó 100.000,- Ft tiszteletdíjat állapít 
meg 2012. július 1-től. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 142/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati 
határozat 1. pontját [BVV Kft. FB díjazása] hatályon kívül helyezi. 
 

Határidő: 1. pontra: 2012. július 1. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
287/zárt/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. alapítója a Felügyelő Bizottság 

elnökének havi bruttó 120.000,- Ft; tagjainak havi bruttó 100.000,- Ft tiszteletdíjat állapít 
meg 2012. július 1-től. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 68/2010. (II. 23.) számú önkormányzati 
határozatot [Keszivíz Kft. FB díjazása] hatályon kívül helyezi. 
 

Határidő: 1. pontra: 2012. július 1. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
288/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz. a Magyar Közút 

kezelésében levő úton), a Dózsa György tér (495/1 hrsz. az önkormányzat kezelésében 
levő úton) és a Márity László utca (2414 hrsz. az önkormányzat kezelésében levő úton) 
gyalogos átkelőhelyek létesítésével kapcsolatos munka elvégzésével a Puhi-Tárnok Kft-
t kívánja megbízni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy kezdje meg a 
tárgyalásokat a Puhi-Tárnok Kft-vel a munkák lebonyolítására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogátkelőhelyek létesítéséhez szükséges bruttó 
9,5 MFt forrás biztosításáról a 2012. június 28-i képviselő-testületi ülésen dönt. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2012. június 28. 
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
289/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a mellékletben szereplő rácsos 
folyókák felújítására kérjen ajánlatot a Puhi-Tárnok Kft-től. Amennyiben a 
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gyalogátkelőhelyekkel történik a kivitelezés úgy jelölje meg a Puhi-Tárnok Kft, hogy mekkora 
kedvezményben tudja részesíteni az önkormányzatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
290/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete - amennyiben a feltételek az érintett települések számára 
elfogadhatóak – a Budaörs Kistérség Többcélú Társulást az új jogszabályoknak megfelelően 
fenn kívánja tartani és kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 2013. január 01. napjától a 
Társulási Megállapodást az új Ötv. alapján módosítani fogja, illetve amennyiben szükséges új 
társulás létrehozásában együttműködik a jelenlegi megszüntetése mellett. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
291/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kulturált Települési Környezet Díj 

és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja c. pályázaton részt vesz az alábbi 
feltételekkel: 
a) Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíjára az önkormányzat a 

Városháza épületével pályázik;  
b) a Kulturált Települési Környezet Díjra az önkormányzat a Fő tér, a Fő utca (Erkel 

u. és Kossuth Lajos u. közötti szakasz), a Római Katolikus Templom és Romkert, 
valamint a Nagy Sándor József Emlékház rehabilitációs tervével pályázik.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 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: 
 
292/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. június 28-i testületi ülés 

napirendi pontjai között szerepeljen a „HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló” 
tárgyú előterjesztés, melynek részeként legyen beterjesztve az elkészült TSZT és HÉSZ.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Ongjerth Richárd tervezőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott előterjesztés részeként adjon részletes tájékoztatást az elkészült 
TSZT-ről és HÉSZ-ről. 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Ongjerth Richárd tervezőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott előterjesztéshez készítsen táblázatot a jelenleg hatályos TSZT és 
HÉSZ, valamint az általa készített új TSZT és HÉSZ közötti összehasonlításról az alábbi 
adattartalommal: 
a) különbségek, 
b) a különbségek indokai, 
c) a különbségek hatása 

ca) pozitív, illetve negatív hatások a lakosság szempontjából, 
cb) pozitív, illetve negatív hatások az önkormányzat szempontjából, 

d) a változásokkal előidézett előnyök, illetve hátrányok, az előnyök haszonélvezői. 
 
Határidő: 1-3. pontra: 2012. június 28. Felelős: 1. pontra: főépítész 
  2-3. pontra: Ongjerth Richárd tervező 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
293/2012. (VI. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 265/2012. (V. 22.) önkormányzati 

határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete városi közvilágításra vonatkozó egyedi energia-
szolgáltatási szerződést kíván kötni az ELMÜ-vel 16,95 Ft/kWh egységáron, egyebekben 
a jelenleg érvényes szerződés szerinti feltételekkel a 2012. július 01-től 2012. augusztus 
31-ig terjedő időszakra. 
 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pont alatt 
körülírt egyedi energia-szolgáltatási szerződés jogi megfelelőségének vizsgálatára és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

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

 
 
294/2012. (VI. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátására 

Budakeszi Város Német Önkormányzatának 62/zárt/2012. (V. 25.) számú önkormányzati határozatában 
foglalt egyetértése mellett titkos szavazás alapján 8 mellette és 0 ellene szavazattal Czifra Zsuzsannát 
nevezi ki 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig terjedő időszakra. Illetményét a közalkalmazotti 
besorolásnak megfelelően alapbérben és vezetői pótlékban határozza meg. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
295/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi 2004/1, 2005/1, 2007 és 2008/1 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosainak megbízásából dr. Módos Zoltán ügyvéd által a Budakeszi 1810 
hrsz-ú önkormányzati földrészletnek az említett ingatlanokból kialakított, de közhasználatba 
nem vett részére tett vételi ajánlatát támogatja, és felkéri a polgármestert, a jegyzőt, illetve az 
önkormányzat ügyvédjét a telekalakítási eljárás, a vagyonrendelet módosítása és az adásvételi 
szerződés előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
296/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a BKK Zrt. 

és Budakeszi Város Önkormányzata között létrejött finanszírozási hozzájárulásra 
vonatkozó szerződés módosítását. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a 
szerződésmódosítás jogi megfelelőségének vizsgálatára és jogi megfelelőségi 
nyilatkozattal való ellátására, a polgármestert pedig a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
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: 
 
297/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi szándékát a BSZM Nonprofit Kft jogutód 

nélküli megszüntetésére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az önkormányzat 

ügyvédjét, a BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjét, hogy a 2012. évi július rendes képviselő-
testületi ülésre készítsen előterjesztést az 1. pontban kifejezett döntés végrehajtására. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. évi júliusi rendes KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd, BSZM Nonprofit Kft  
  ügyvezető 

                                           
1 hatályon kívül helyezte a 646/zárt/2012. (XI. 10.) sz. ÖH 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
298/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjévé Doleschall 

Tamást (an: Nemes Judit) 1075 Budapest, Kazinczy u. 49. szám alatti lakost választja meg 
2012. július 01. napjától 2012. július 19. napjáig terjedő időtartamra. Doleschall Tamás 
ügyvezető a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján 400.000.- Ft/hónap megbízási díj 
ellenében, a mellékelt megbízási szerződés alapján 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. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 2. pontra: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
299/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint a BSZM Nonprofit Kft. alapítója a Felügyelő 

Bizottság elnökének havi bruttó 120.000,- Ft; tagjainak havi bruttó 100.000,- Ft 
tiszteletdíjat állapít meg 2012. július 1-től. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 99/zárt/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati 
határozatot (BSZM Nonprofit Kft. FB díjazása) hatályon kívül helyezi 

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

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 
300/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, vizsgálja meg és a 
2012. évi júliusi rendes képviselő-testületi ülésen számoljon be arról, hogy egy ügyészségi 
vizsgálatnak, vagy más törvényességi felügyeleti eljárásnak a megindítására a képviselő-
testületnek milyen lehetőség áll rendelkezésére a Nagyszénászugi Viziközmű és Csatornázási 
Kft ügyével kapcsolatban. 
 
Határidő: 2012. júliusi rendes KT ülés Felelős: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 358/zárt/2012. (VII. 19.) sz. ÖH 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 
301/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testület ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd írásbeli beszámolóját 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja a folyamatban lévő peres és nem peres ügyekről.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 
302/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Farkashegyi Repülőtér Üzemeltető Nonprofit Kft. 
Felügyelő Bizottságának tagjává Budakeszi Város Önkormányzat képviseletében Bánhidi 
Lászlót delegálja a képviselő visszahívásáig. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
303/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, vizsgálja meg, hogy a 2012. június 
28-án Ongjert Richárd tervező által átadott HÉSZ-t és TSZT-t tartalmazó CD azt az anyagot 
tartalmazza-e, amit a 292/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozatban kért az 
önkormányzat, és erről adjon írásos tájékoztatót. 
 
Határidő: 2012. július 6. Felelős: főépítész 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
304/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az önkormányzat ügyvédjét, 
vizsgálják meg, hogy milyen jogi lehetőségek vannak Ongjerth Richárddal fennálló szerződés 
megszüntetésére. 
 
Határidő: 2012. júliusi rendes KT ülés 
Felelős: jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 8 fő képviselő név szerinti szavazással (Bánhidi László igen, dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia igen, Odri Ágnes igen, Ohr Alajos igen, Pataki Judit igen, Somlóvári Józsefné 
igen, Szabó Ákos Péter igen, Tömösi Attila igen) 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
305/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi júliusi rendes KT ülésre 
a főépítészi megbízási jogviszony megszüntetéseinek lehetőségeire vonatkozó előterjesztést 
terjessze be. 
 
Határidő: 2012. júliusi KT ülés Felelős: jegyző 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 
306/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 276/2012. (V. 30.) számú     

önkormányzati határozat 1. pontjában szereplő „további 30.000.000, - Ft összeget 
osztalék  előleget kivesz„ szövegrész helyébe „további 30.000.000,- Ft összeget 
osztalékként kivesz” szövegrész lép. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Kontroll Audit 
Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviseletében, dr. 
Cseke Lászlót, hogy a Keszivíz Kft. könyvelésének és bizonylatainak vizsgálatát végezze 
el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott vizsgálat elvégzéséért 
bruttó 142.240.- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
általános tartalékkerete terhére. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 
307/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:1 

 
20. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának 

módosítását tartalmazó 9. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 9. számú módosító okirat, valamint a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

21. 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 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 450/2012. (VIII. 09.) sz. ÖH 
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 2. pontra: 30 napon belül 2. pontra: BSZM Nonprofit Kft ügyvezető 
 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
308/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Német Önkormányzatával 2010. 
szeptember 29-én létrejött közoktatási megállapodás módosítását melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja és felkéri a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
309/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

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

Város Önkormányzat és Budakeszi Város Német Önkormányzat között kötendő 
gazdasági együttműködési megállapodást. 

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 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
310/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója és 

kollektívája által az Önkormányzat saját vagyonának védelmét, illetve a Város 
közbiztonságának javítását, valamint az iskolakörnyéki bűnmegelőzést szolgáló mellékelt 
tartalom szerinti önkéntes felajánlást elfogadja és hozzájárul a gimnázium területén 4 db fix 
kültéri IR kamerából álló épületvédelmi kamerarendszer felszereléséhez, annak városi 
térfigyelő kamerarendszerhez való integrálásához, valamint az ezek működtetéséhez 
szükséges technikai segédberendezések felszereléséhez. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium épületvédelmi 
kamera rendszer üzemeltetésére 2012. június 11. és 2012. december 31. közötti időtartamra 
bruttó 15.875,- Ft/hó (12.500,- Ft +ÁFA/hó) fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére.1 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Tranzit Network 
Távközlési Kft-vel 2012. május 23-án megkötött szolgáltatási és üzemeltetési szerződés 1-

                                           
1 módosította a 451/2012. (VIII. 09.) sz. ÖH 
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2. pontban meghatározottak szerinti módosításának elkészítésére, valamint felkéri a 
polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
311/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi, 

Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által a Nagy Sándor József Gimnáziumban 
tett ellenőrzésen tapasztalt hiányosságok pótlása ügyében 2012. június 01. napján kelt 
megkeresésére a melléklet szerinti intézkedési tervet azzal a módosítással fogadja el, 
hogy annak 15. pontja és a szerződés alapján fel kell szólítani a Pensio17 Kft-t, tegyen 
eleget a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak elvégzésére. A munka 
elvégzésének ellenőrzésére felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt intézkedési terv 3. 
pontjában szereplő „Az épületben található ajtók, illetve ajtótokok festésre-mázolásra 
szorulnak”feladat elvégzésére 360.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
 
312/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 230/2012. (V. 10.) számú (Idegenforgalmi 

Információs pont létrehozása) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
a) a határozat 1. pontjában szereplő „2012. július 1-től szövegrész helyébe 2012. október 

06-tól” szöveg lép, valamint az ahhoz kapcsolódó határidő „1. pontra: 2012. július 1.” 
Szövegrész helyébe „2012. október 06.” szöveg lép; 

b) a határozat 2. pontjában a „bruttó 650.000 - Ft összeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés >Beruházási< keret terhére” szövegrész helyébe a „bruttó 850.000 - Ft 
összegből 650.000.- Ft összeget a 2012. évi költségvetés >Beruházási< keret terhére, 
200.000.- Ft összeget a EFMK költségvetése terhére biztosít” szöveg lép. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 230/2012. (V. 10.) számú (Idegenforgalmi 
Információs pont létrehozása) önkormányzati határozatot az alábbi 7. ponttal egészíti ki: 
„7. Budakeszi Város képviselő-testülete felkéri a Erkel Ferenc Művelődési Központ 
vezetőjét, hogy vizsgálja meg a Nagy Sándor József Emlékház Információs Pontként 
történő működtetése kapcsán a Magyar Turizmus Zrt-vel történő együttműködés 
lehetőségét és annak eredményéről számoljon be az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottság előtt. 
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Határidő: 7. pontra: OKJB 2012. júliusi ülése  Felelős: 7. pontra: EFMK vezetője” 
 
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 
fogadta el: 
 
313/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
4 Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros 

Kormányhivatala Érdi Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének kistérségi tiszti 
főorvosa által tartott közegészségügyi ellenőrzésen feltárt közegészségügyi hiányosságok 
megszüntetésére elkészült intézkedési terv (7) pontjában foglalt takarítási munkálatokra 
költségbecslést készíttet. 

5 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, 
hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi 
Intézetének kistérségi tiszti főorvosa által tartott közegészségügyi ellenőrzésen feltárt 
közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére elkészült intézkedési tervben foglaltakra 
- a (7) pont kivételével - a BVV Kft által összeállított költségbecslést követően készítsen 
pénzügyi ütemtervet.  

6 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg 
az orvosi rendelő jövőbeni elhelyezésének lehetőségeit. 

 
Határidő: 1. pontra: 2012. július 15. 
 2. pontra: 2012. júliusi rendes PKB ülés 
 3. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője, PKB elnöke 
 3. pontra: jegyző 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
314/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Önkormányzata iskolabusz üzemeltetési feladatainak ellátása céljából 
melléklet szerinti tartalommal árajánlat-tételi felhívást tesz közzé és megbízza a Hivatalt az 
ajánlattételi eljárás lebonyolításával. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
315/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és 
Darvai Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én létrejött szerződést egy 
hónappal meghosszabbítja 160,- Ft/adag/nap/fő + ÁFA, de minimum 110.000,- Ft/hó + ÁFA 
vállalkozói árral. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
316/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozatával 
elfogadott Közművelődési és Kulturális Koncepció módosítását melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
317/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti, önkormányzat 

tulajdonában álló szolgálati lakás bérleti szerződését Mácsár Melinda 2092 Budakeszi, 
Fő u. 164. sz. alatti lakos pedagógussal 2012. július 1. napjától 2013. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. június 30. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
318/2012. (VI. 28.) 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. július 1-től 2012. 
december 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy az Önkormányzat felé fennálló használati 
díj és közüzemi díj tartozását 2012. november 30-ig köteles rendezni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete szerződés előkészítésére felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, az aláírásra pedig a polgármestert.  
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Határidő: 1-2. pontra: 2012. június 30. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
319/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete  Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti 

önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakás bérleti szerződését Ozsváth Albert 
Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti lakossal 2012. július 1.napjától 2012. 
december 31. napjáig 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: 2012. június 30. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
320/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti, önkormányzat 

tulajdonában álló szolgálati lakás bérleti szerződését Goreczki Gábor 2092 Budakeszi, 
Petőfi u. 47. sz. alatti lakos pedagógussal közalkalmazotti  jogviszonyának megszűnése 
miatt 2012 május 31. napjától megszünteti.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a lakásbérleti jogviszonyt megszüntető szerződés 
előkészítésére felkéri az önkormányzat ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert.  

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
321/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbi külterületi útcsatlakozások lezárását, 

illetve az ingatlan tulajdonosok lezárás érdekében történő felszólítását rendeli el: 
a.) A Pátyi út - 120/3 helyrajziszámú út csatlakozásánál  a Pátyi úttal párhuzamosan a 

120/315 ös ingatlan határával merőlegesen a Pátyi útra, földsánc kialakításával. 
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b.) A Pátyi út – 120/293 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozásában a 
Pátyi út burkolt felületének szélétől 7 méterre elhelyezett sorompóval.  

c.) A Budaörsi út – 0103/787 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozás a 
Budaőrsi út burkolt felületének szélétől 7 méterre elhelyezett sorompóval.  

d.) A Budaörsi út túloldalán – 0103/787 helyrajziszámú ingatlannál kialakított 
útcsatlakozással szemben (a 079/1 helyrajziszámú ingatlanok tulajdonosai 
kerüljenek közútkezelői felszólításra az útcsatlakozás megszüntetésére). 

e.) A Budaörsi út – 0103/147 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozás a 
Budaörsi út burkolt felületének szélétől 7 méterre elhelyezett sorompóval.  

f.)  A Budaörsi út – 074/91-92 helyrajziszámú ingatlanoknál kialakított 
útcsatlakozásnál (a magáningatlanok tulajdonosai kerüljenek közútkezelői 
felszólításra az útcsatlakozás megszüntetésére). 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.-t, hogy az 1. pontban 
meghatározott útcsatlakozások lezárását föld depóval illetve a jelzett helyeken 
sorompóval és tájékoztató táblával 2012. augusztus 01-ig bonyolítsa le. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t mutassa ki, hogy az 1. pontban 
leírt feladatok elvégzése milyen költségvonzattal jár. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, adjon javaslatot arra 
vonatkozóan, hogy a 3. pont alapján meghatározott költséget milyen egyéb forrásból lehet 
biztosítani. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. augusztus 01. 
 3-4. pontra: 2012. évi júliusi rendes KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester, jegyző 
 2-4. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
322/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 

2012. évi költségvetési rendelet módosítását akként, hogy a Keszivíz Kft-től kapott 
osztalékot zárolt fejlesztési céltartalékba helyezi.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott zárolt fejlesztési 
céltartalékból 9,5 MFt-ot átcsoportosít a „Beruházási” keret terhére. 

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

 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
323/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása 

érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt három 
helyszínre  
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I. Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz a Magyar Közút kezelésében levő úton) 
II. Dózsa György tér (495/1 hrsz az önkormányzat kezelésében levő úton) 
III. Márity László utca (2414 hrsz az önkormányzat kezelésében levő úton) 

 
a gyalogos átkelőhelyek létesítésére bruttó 9,5 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés beruházási keretének terhére.1,2 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkák lebonyolítására és 
felhatalmazza a polgármestert a Puhi-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt-vel az együttműködési megállapodás, és a kivitelezéshez kapcsolódó 
műszaki ellenőri szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
324/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
9. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér piac melletti területén lévő 

közterületen 7 db kijelölt elárusító helyre nyilvános árverés útján való időszakos 
közterület-használati jogosultság elnyerésével kapcsolatos pályázati kiírást melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja.  

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. július 
3-ig a www.ingatlan.com/berbeadas honlapon, a Budakeszi Hírmondóban, a Budaörsi 
Kistérség lapjában és a környező települések újságjaiban hirdesse meg a közterületen 
folytatható időszakos kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek 
pályázatát.  

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, 
hogy a pályázati eljárást és a nyilvános árverést a pályázati kiírásnak megfelelően 
folytassa le.  

12. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a pályázati eljárás nyerteseivel 
megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződések aláírására.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. július 3. 
 3. pontra: 2012. július 31-ig 
 4. pontra: eredményes pályázati eljárást követően 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző 
 3. pontra: PVB elnöke 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 

                                           
1 módosította a 381/zárt/2012. (VII. 19.) sz. ÖH 
2 módosította a 464/2012. (VIII. 09.) sz. ÖH 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
325/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében a 

Knáb János utcai rácsos folyóka felújítására 1 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeretének terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy kérjen be további két 
árajánlatot hasonló műszaki tartalommal, mint az Alcsút Kft általi ajánlat. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban meghatározott 
munka lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb 
ajánlattevővel írja alá a vállalkozási szerződést. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 3. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
326/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a forgalom biztonsága érdekében az 

alábbi jelzőtáblákat helyezi ki: 
a) Fő utca - Kert utcai csomópont (Kert utca páratlan házszámozású oldalán)  

„Megállni Tilos” (KRESZ 60. ábra) „7 órától 19 óráig” kiegészítő táblával, 
b) Kert utca – Akácfa utca csomópont (Kert utca páratlan házszámozású oldalán) 

„Megállni Tilos” (KRESZ 60. ábra) „7 órától 19 óráig” kiegészítő táblával, 
c) Kert utca – Hársfa utca csomópont (Kert utca páratlan házszámozású oldalán) 

„Megállni Tilos” (KRESZ 60. ábra) „7 órától 19 óráig” kiegészítő táblával, 
d) Kert utca – Akácfa utca csomópont (Kert utca 23. számmal szemben a páros 

házszámozású oldalon) „Megállni Tilos” (KRESZ 60. ábra), 
e) Kert utca – Hársfa utca csomópont (Kert utca páros házszámozású oldalán) 

„Megállni Tilos” (KRESZ 60. ábra), 
f) Kert utca – Akácfa utca csomópont (Kert utca 1. számmal szemben a páros 

házszámozású oldalon) „Megállni Tilos” (KRESZ 60. ábra). 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzői hatáskörben kihelyezendő 

közúti jelzőtáblákhoz szükséges bruttó 125.000,- Ft pénzügyi fedezetet a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges 
lakossági tájékoztatást tegye meg. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: jegyző 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
327/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete abban az esetben támogatja a Rathauskeller Kft 

terasz építésére vonatkozó kérelmét, ha az 
a.) összhangban van a bérleti szerződésben foglalt területhasználattal,  
b.) nem sérti a KMOP pályázat 5 éves moratóriumát,  
c.) nem gátolja a Rathauskeller egyéb használatát,  
d.) arculatában illeszkedik a meglévő Rathauskeller épülethez, 
e.) kielégíti a közlekedésbiztonsági előírásokat,  
f.) a kivitelezésre vonatkozó garanciát nem sérti. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft. Rathauskeller pince előtti 
területen 24 m2 nagyságú vendéglátóipari előkert (terasz) létesítésére vonatkozó kérelmét 
támogatja 1.500,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj fizetése mellett és felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét a bérleti szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

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

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
328/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

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

Budakeszi Város Önkormányzata, a MÁV Repülő és Ejtőernyős Sport Egyesület, az 
Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület és az Erkel Ferenc Művelődési Központ között 
kötendő megállapodást a Farkashegyi Repülőtér használatáról a XVIII. Családi Nap 
Fesztivál rendezvénytartási engedélyének benyújtásához. 

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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslat „B” verzióját azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban szereplő 
„20 %-át” szövegrész helyébe „100 db” szövegrész lép és az alábbi határozatot fogadta el: 
 
329/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben hozzájárul ahhoz, hogy az Experidance 

Tánctársulat Budakeszin, 2012. augusztus 18-án fellépjen a Farkashegyi Repülőtéren az 
alábbi feltételekkel: Budakeszi Város Önkormányzata nem vállal anyagi kockázatot a 
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belépőjegyek teljes értékesítésével és nem vállal felelősséget a rendezvény teljes körű 
szervezésére és lebonyolítására.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Experidance 
Tánctársulattal való tárgyalások az irányú folytatására, hogy a produkció teljes anyagi, 
szervezési lebonyolítását a társulat végezze.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felajánlja az Experidance Tánctársulatnak, hogy 
2012. augusztus 18-án ingyenes használatba adja a Farkashegyi Repülőteret a produkció 
idejére, továbbá 100 db belépőjegyet értékesít az Experidance Tánctársulat javára.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 
együttműködési megállapodás kidolgozására, valamint a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
határozati javaslatot azzal, hogy a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére 
300.000,- Ft-ot céltartalékban helyez és az alábbi határozatot fogadta el: 
 
330/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 236/2012. (V. 10.) számú (Blanchere Illumination 

Hungary Kft. által karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére kiírt pályázaton való 
részvétel) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi és felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázattól lépjen vissza. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete fénydekorációs eszközök beszerzésére 300.000,- 
Ft-ot céltartalékba helyez. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
331/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése közvilágítási célra teljes ellátás alapú 

szerződés keretében menetrendadás kötelezettsége nélkül” tárgyú eljárást a Közbeszerzésekről szóló 2011. 
évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével folytatja le. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ajánlattételi felhívás 
tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a felhívás közzétételére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket 
jelöli ki: 
a) dr. Verhócki Zita mb. aljegyző 
b) Ördögné Füredi Edit gazdálkodási csoportvezető 
c) Till Gábor BVV Kft. ügyvezető 

 
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 az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
332/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ELMÜ-

ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a városi közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására kötendő 
szerződést. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a nagyszénászugi lámpatestek jogi és műszaki helyzetének rendezését célzó szerződés 
műszaki mellékletét, a 20/2012. (I. 26.) önkormányzati határozat végrehajtásaként, 2012. 
augusztus 01-ig az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel együttműködve készítse el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pont alatti 
szerződés jogi megfelelőségének vizsgálatára és felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. augusztus 01. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző, BVV Kft 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
333/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális 

központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése” tárgyú eljárást a Közbeszerzésekről szóló 
2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
eljárásrendben folytatja le.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ajánlattételi dokumentáció 
és a felhívás tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a felhívás Weiser Károly egyéni vállalkozó (1225 
Budapest, Tündérrózsa u. 3.); a Hana-Bau Bt. (2764 Tápióbicske, Harcmező u. 31.), és az ORNAMENT 
2000 Kft. (3527 Miskolc, Kandó tér 3/b) részére történő kiküldésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket 
jelöli ki: 
a) dr. Verhócki Zita mb. aljegyző 
b) Ördögné Füredi Edit gazdálkodási csoportvezető 
c) dr. Kneipp István BVV Kft. 

 
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 
fogadta el: 
 
334/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a 133/2012. (III. 29.) határozata alapján meghirdetett, 
Budakeszi Fő utca 102-108. (hrsz. 1385-1388) ingatlanok adásvételére irányuló ajánlattételi 
felhívást eredménytelennek nyilvánítja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
335/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 138/2012. (III. 29.) határozata alapján meghirdetett, a 
Mezei Mária Ház hasznosítására irányuló ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
336/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete csatlakozik a 2013. évre kiírt Bursa Hungarica 
felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, melyhez a szükséges 1.600.000,- Ft fedezetet a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
337/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Surányi Produkciós Stúdió Kft. 
Budakeszi várost bemutató filmje újraforgatására tett ajánlatát fedezet hiányában nem fogadja 
el. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
338/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a tanulók nyári 
programjának előkészítéséről és a nyári szabadidős és kulturális programkínálatról szóló 
tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
339/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2092 Budakeszi 4405 hrsz-ú „Bég utca” megnevezésű 
közterületet átnevezi és az a „Boldogasszony sétány” nevet kapja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
340/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az ifjúság körében a nyári szünidővel összefüggésben 
végzett közbiztonsági tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
341/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és 
az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30) számú önkormányzati rendelet végrehajtása 
érdekében 2012. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj elismerésére 50.000,- Ft 
pénzösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés „Kulturális” keret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
342/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budakeszi Tervtanács elnökének a 
Budakeszi tervtanács 2012. június 05- i üléséről szóló tájékoztatóját. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
343/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. június 28-i képviselő-testületi ülésre 
készített lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
344/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés 
közötti legfontosabb eseményekről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
345/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 541/2011. (XII. 15.) számú (új 

bölcsőde építése) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
 

a) A határozat 2. pont a)-b), alpontjai helyébe az alábbi szövegrészek lépnek: 
,,a) a beruházás összköltsége: 213.722.712,- Ft, 
  b) a pályázaton elnyert összeg: 149.222.799,- Ft. ’’ 

b) A határozat 3. pont bevezető szövegrészében szereplő ,,60.357.000,- Ft’’ 
szövegrész helyébe a ,,64.499.913.- Ft’’ szövegrész lép. 

c) A határozat 3. pont b) alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 
,,b) 44.499.913,- Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére.’’ 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi 
ellenjegyzést követően – a Támogatási Szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatokat fogadta el: 
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346/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1 Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 

projekt támogatási szerződése alapján „Projektmenedzsment szervezet kiválasztása” 
tárgyú közbeszerzési eljárást indít. 

2 Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
pénzügyi fedezetét a támogatási szerződésben foglaltak szerint határozza meg. 

3 Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le. 

4 Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt 
elfogadja. 

5 Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., a GREENEXION Tanácsadó Kft. 
és az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. szervezeteket kéri fel ajánlattételre. 

6 Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Verhóczki Zitát, pénzügyi 
szakterületről Kovácsné Borbás Csillát, és a közbeszerzés tárgyát képező szakterületről 
Till Gábort választja. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
347/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozatát 
(Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése) hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot fogadta el: 
 
348/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítványt 

2012. 07. 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni és megszüntetését kéri a Budapest 
Környéki Törvényszéktől arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány által ellátott 
közfeladat más módon, más szervezeti keretben azaz a saját, törvényi felhatalmazás 
alapján és jogszabályi keretek között végzett önkormányzati tevékenysége, illetve a 
Budakeszi Városi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Szervezet tevékenysége keretében 
hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány a jelen pontban megjelölt időpontig 
változatlanul működik.  
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6. Budakeszi Város Képviselő-testülete megköszöni a kuratóriumnak és a felügyelő 
bizottságnak az eddigi munkáját. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy a Budakeszi 
Közbiztonságáért Közalapítvány vagyonát a megszűntetésre kerülő közalapítvány 
céljához hasonló célra fordítja azáltal, hogy:  
d) a közbiztonsági és bűnmegelőzési céllal telepített városi térfigyelő webkamera-

rendszert saját maga kívánja a továbbiakban fejleszteni, üzemeltetni és 
szervizeltetni, továbbá annak folyamatos felügyeletét az általa finanszírozott 
Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyelet) 
keretében látja el.  

e) a 2 db Aprilia robogót saját maga kívánja üzemeltetni, és használatra átadja a 
Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján. 

f) a KVZ342 frsz. Skoda Octavia típusú rendőrjárőr gépkocsit saját maga kívánja 
üzemeltetni, és használatra átadja a Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság útján. 

g) a Közalapítvány tulajdonában álló 1 db Metalbox típusú „20 lábas” irodakonténert 
a Közalapítvány értékesítse és annak bevételéből a fennmaradó összes tartozását 
fizesse meg a jogosultak részére.  

Amennyiben a Közalapítvány a törlés iránti kérelem benyújtásáig nem értékesíti a 
konténert, illetve ha a konténer ellenértéke a tatozásokat maradéktalanul nem fedezi, úgy 
az Önkormányzat, mint Alapító kötelezi magát arra, hogy a Közalapítvány valamennyi 
lejárt és esedékes tartozását a hitelezőknek megfizeti, továbbá tudomásul veszi, hogy a 
Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona az Önkormányzatot mint 
Alapítót illeti, egyúttal őt terhelik a Közalapítvány lejárt, vagy esedékes kötelezettségei 
is, amelynek teljesítésére a fentiek alapján kötelezettséget vállal.  
A fent felsoroltakon túlmenően, a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány konténer 
értékesítésből esetlegesen fennmaradó vagyonát az Alapító a Budakeszi Városi 
Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Szervezet részére adja át.  

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a határozat 1. és 3. számú pontjáról a 
nyilvánosságot tájékoztatja: honlapján, a helyi újságban, valamint hirdetőtábláján is 
közzéteszi.  

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az önkormányzat 
ügyvédjét az 1. és 3. számú pontok végrehajtásával kapcsolatban a szükséges 
intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 1-5. pontra: azonnal 
Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 5. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
349/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Labdarúgó Akadémia (1118 Budapest, 

Budaörsi út 13. III. emelet 10.) és Budakeszi Város Önkormányzata között a Budakeszi, 
2415. hrsz-ú Sportpálya ingatlan használatba adásáról szóló megállapodást 2012. július 
1. és 2012. augusztus 31. közötti időtartamra a 2012. június 30-ig fennálló feltételekkel 
újra megköti. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba 
adási szerződésről szóló megállapodást aláírja.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testület a sportpálya további üzemeltetésére vonatkozó 
tárgyalások lefolytatására felkéri dr. Csutoráné dr. Győri Ottila polgármester, Czifra 
Zsuzsannát, Bánhidi Lászlót 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: érintett képviselők 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
350/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a melléklet szerinti, a Budakeszi Város 
Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kétoldalú nyilatkozat aláírásával az alábbi 
módosítással: 
 
a nyilatkozat 1. pontjában szereplő „határozatlan időtartamig” szövegrész helyébe „2013. 
december 31-ig” szövegrész lépjen. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
351/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:1 
*a 83/2015. (III. 26.) Kt. döntéssel a határozat visszavonásra került. 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 060 hrsz.-ú ingatlan (Káposztás) gazdasági-
kereskedelmi-szolgáltatási övezetbe sorolását - a mellékelt településrendezési terv szerint – az 
alábbi feltétellel: 
Szándéknyilatkozatban kerüljön rögzítésre: 
a) a tulajdonosok az érintett terület minden egyes négyzetmétere után 1.000,- Ft 

településrendezési támogatást biztosítanak,  
b) a tulajdonosok tudomásul veszik az általuk érintett területből a szükséges területek 

átadását,  
c) a tulajdonosok tudomásul veszik az övezetben az alábbi építési határértékek betartását: 

− az építési telek legnagyobb beépíthetősége: 30 %, 
− legkisebb kialakítható telekterület: 1500 m2, 
− legkisebb kialakítható telekszélesség: 16 m, 
− legnagyobb építménymagasság: 8 m, 
− legkisebb zöldfelületi arány: 40 %, 
− az előkert mérete: 10 m. 

 

                                           
1 öf. 468/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozattal 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 133 - 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az I. 
határozati javaslat 1. pontját.  
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az I. 
határozati javaslat 2-8. pontját. 
 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
352/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BSZM Nonprofit Kft-t (a 

továbbiakban: Kft.) jogutód nélkül, végelszámolással megszünteti. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kft. végelszámolásának kezdőnapjaként 2012. 07. 

19. napját jelöli meg. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kft. alapítójaként utasítja a végelszámolót, hogy 

a 2006. évi V. törvény szerinti végelszámolást folytassa le és a Ctv. 98.§-111.§-okban 
foglalt kötelezettségeit teljesítse. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a végelszámolási eljárás lefolytatása költségeinek 
fedezésére 120.000,- Ft+ÁFA összeget biztosít 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére a BSZM Nonprofit Kft. számára és kötelezi, hogy számlával igazolja 
azt, hogy nevezett összeget kizárólag erre a célra használta fel. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a korábbi ügyvezetőt, hogy a Ctv. 98. §-ban 
foglalt kötelezettségek teljesítése során működjön együtt a végelszámolóval. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kft. alapítójaként vállalja, hogy a Társaság 
iratanyagát a jogutód nélküli megszűnését követően, mint egyedüli tag ingyenesen őrzi. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete – mint alapító megállapítja, hogy nincsenek olyan, 
a társaság vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint részvételével működő 
alapítványok és társadalmi szervezetek, amelyek sorsáról az alapítónak rendelkeznie 
kellene. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete – mint alapító megállapítja, hogy a BSZM 
Nonprofit Kft-nél nem működik munkavállalói érdekképviseleti szerv. 

 
Határidő: 1-8. pontra: azonnal Felelős: 1-8. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 
 
353/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a zárolt fejlesztési céltartalékból 5.080.000,- Ft-

ot átcsoportosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeretébe. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. 

pontban meghatározott átcsoportosítás alapján készítse elő a 2012. évi költségvetési 
rendelet módosítását. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
354/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. pénzügyi konszolidációjának 
céljából a társaság számára 2012. január-júliusi időszakra 5.080.000,- Ft összeget biztosít a 
2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
355/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a fejlesztési céltartalékban lévő 100 MFt-ból 80 

MFt-ot zárol, 20 MFt-ot pedig átcsoportosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeretébe. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 353/zárt/2012. (VII. 19.) 
számú (átcsoportosítás) önkormányzati határozatot. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a végelszámoló megbízási díja 200.000,- Ft/hó és 200.000,- Ft célprémiumként legyen 
meghatározva azzal a kikötéssel, hogy a célprémium negyedévenként kerül kifizetésre. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
356/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete BSZM Nonprofit Kft. végelszámolójának és a 

KEOP 1.2.0 pályázattal kapcsolatos feladatok ellátására Szabó Pál (a.n.: Vincze Piroska; 
szül hely és idő: Tiszabura, 1948. 03. 08; adószám: 8296511126) 2890 Tata, Új út 86. 
szám alatti lakost választja meg 2012. július 19. napjától, a végelszámolás befejezéséig, 
azaz a jogerős törlő nyilatkozat kiadásáig. Szabó Pál végelszámoló a Ptk. szerinti 
megbízási jogviszony alapján és 400.000,- Ft/hó megbízási díj és maximum 100.000,- 
Ft/hó számlával igazolt költség ellenében látja el feladatát, aki a mellékelt nyilatkozatban 
a megbízást elfogadta. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat ügyvédjét a megbízási 
szerződés elkészítésére, a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
357/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft könyvvizsgálóját, hogy a BSZM Kft. 
tevékenységének zárómérlegét 2012. július 18-i fordulónappal készítse el és tegyen eleget 
törvényi kötelezettségeinek a BSZM Kft végelszámolása okán. 
 
Határidő: azonnal Felelős: könyvvizsgáló 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
358/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a BSZM Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének választásáról szóló 298/zárt/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
359/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Kft. könyvvizsgálójának 2012. évi 

díjazását 240.000 Ft/év + ÁFA, azaz Kettőszáznegyvenezer forint/év + ÁFA összegben 
állapítja meg és felkéri az ügyvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 292/zárt/2008. (XI. 13.) számú határozat 1. 
pontjában szereplő „A könyvvizsgáló díjazását az alapító 60.000.- Ft/hó + ÁFA, azaz 
Hatvanezer forint/hó + ÁFA összegben állapítja meg” szövegrészt 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: 
 
360/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete a vagyongazdai feladatok ellátására a BVV Kft. 

részére bruttó 1.016.000.- Ft fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a BVV Kft. 
2012. évi támogatási szerződésének 1. pontban meghatározottak szerinti módosítására és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására. 
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14. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a támogatási szerződés 
módosítását a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának 
jóváhagyás céljából küldje meg. 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
361/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Vásárhelyi Zsófia Anna  (Budapest, 2011. 07. 14., anyja 
neve: Horváth Ágnes) 2092 Budakeszi, Zichy P. u. 23. szám alatti lakos Budakeszi Bölcsődei 
felvételéről szóló döntést 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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
362/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Sulykos Áron (Budapest, 2011. 03. 29. an: Bauch Noémi)  
2092 Budakeszi, Konth M. u. 9. szám  alatti lakos  Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló 
döntést 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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
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 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
363/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Király Nóra (Bp. 2011. 07. 16. an: Máthé Mária) 
Budakeszi, Zichy P. u. 23. szám alatti lakos Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló döntést 
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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
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dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
364/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Buda Pál (Bp. 2012. 01. 26. an: Szüts Gabriella) 
Budakeszi, Honvéd u. 30. szám alatti lakos Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló döntést 
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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
365/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Abdulla Anna (2010. 11. 18. an: Kovács Etelka) 
Budakeszi, Orchidea u. 1. szám alatti lakos  Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló döntést 
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 
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Fent nevezett gyermek szülei fellebbezést nyújtottak be a gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
366/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete  Köncöl Hanna (Bp. 2011. 01. 21. an: Varga Henriett) 
Budakeszi, Pátyi út 24. szám alatti lakos Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló döntést 
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 
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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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
367/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Csalagovits Eszter (Bp. 2011. 11. 23. an: dr. Futó 
Adrienn) Budakeszi, Márity u. 3. szám alatti lakos Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló 
döntést helybenhagyja, a benyújtott fellebbezést elutasítja. 
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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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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368/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete  Nótás Csongor (Bp. 2011.10. 06. an: Virágh Ildikó) 
Budakeszi, Rákóczi u. 5. szám alatti lakos  Budakeszi Bölcsődei felvételéről szóló döntést 
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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) Ör. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
369/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fekete-Erdős Fanni (anyja neve: Erdős Ibolya 
Julianna) 2092 Budakeszi, Szőlő u. 2. szám alatti lakos óvodai felvételi ügyében a Budakeszi 
Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben benyújtott felülbírálati 
kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  

A Pitypang Sport Óvoda nevezett Fekete-Erdős Fanni óvodai felvételét helyhiány miatt 
elutasította. Nevezett gyermek édesanyja Erdős Ibolya a határozat ellen felülbírálati kérelmet 
nyújtott be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogkörében eljárva megvizsgálta Fekete-Erdős Fanni ügyében benyújtott felülbírálati 
kérelmet, de tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az elsőfokú döntés megváltoztatására, 
illetőleg okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
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A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
370/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Gyárfás Marcell (szül.: 2009. 12.14. anyja neve: 
Rukkel Szilvia) 2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 1. szám alatti lakos óvodai felvételi 
ügyében a Budakeszi Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben 
benyújtott felülbírálati kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  

A Pitypang Sport Óvoda nevezett Gyárfás Marcell óvodai felvételét helyhiány miatt 
elutasította. Nevezett gyermek édesapja Gyárfás Sándor a határozat ellen felülbírálati kérelmet 
nyújtott be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogkörében eljárva megvizsgálta Gyárfás Marcell ügyében benyújtott felülbírálati kérelmet, 
de tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az elsőfokú döntés megváltoztatására, illetőleg 
okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
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napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
371/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hideg-Göblyös Péter (szül.: 2010. 02.04. anyja neve: 
Ács Csilla) 2092 Budakeszi, Pataki Ferenc u. 6. szám alatti lakos óvodai felvételi ügyében a 
Budakeszi Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben benyújtott 
felülbírálati kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  

A Pitypang Sport Óvoda nevezett Hideg-Göblyös Péter óvodai felvételét helyhiány miatt 
elutasította. Nevezett gyermek édesanyja Ács Csilla a határozat ellen felülbírálati kérelmet 
nyújtott be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogkörében eljárva megvizsgálta Hideg-Göblyös Péter ügyében benyújtott felülbírálati 
kérelmet, de tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az elsőfokú döntés megváltoztatására, 
illetőleg okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
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megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
372/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Lantos Márk Sámuel (szül.: Budapest, 2008. 11. 18., 
anyja neve: Korcsmáros Bernadett) 2092 Budakeszi, Ady Endre u. 2. szám alatti lakos óvodai 
felvételi ügyében a Budakeszi Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával 
szemben benyújtott felülbírálati kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  

A Pitypang Sport Óvoda nevezett Lantos Márk Sámuel óvodai felvételét helyhiány miatt 
elutasította. Nevezett gyermek szülei Lantos Bernadett és Lantos Szilárd a határozat ellen 
felülbírálati kérelmet nyújtottak be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) 
bekezdés b) pontja szerinti jogkörében eljárva megvizsgálta Lantos Márk Sámuel ügyében 
benyújtott felülbírálati kérelmet, de tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az elsőfokú 
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döntés megváltoztatására, illetőleg okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet 
elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
373/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pulcíni Emma (anyja neve: Broda Mária Magdolna) 
2092 Budakeszi, Reviczky u. 80. szám alatti lakos óvodai felvételi ügyében a Budakeszi 
Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben benyújtott felülbírálati 
kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  
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A Pitypang Sport Óvoda nevezett Pulcíni Emma óvodai felvételét helyhiány miatt elutasította. 
Nevezett gyermek édesanyja Broda Mária Magdolna a határozat ellen felülbírálati kérelmet 
nyújtott be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogkörében eljárva megvizsgálta Pulcíni Emma ügyében benyújtott felülbírálati kérelmet, de 
tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az elsőfokú döntés megváltoztatására, illetőleg 
okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
374/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Rácz Nóra (szül.: 2009.08.05. anyja neve: Puskás Nóra) 
2092 Budakeszi, Kísérleti telep 178/1. szám alatti lakos óvodai felvételi ügyében a Budakeszi 
Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben benyújtott felülbírálati 
kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
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illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  

A Pitypang Sport Óvoda nevezett Rácz Nóra óvodai felvételét helyhiány miatt elutasította. 
Nevezett gyermek édesanyja Ráczné Puskás Nóra a határozat ellen felülbírálati kérelmet 
nyújtott be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogkörében eljárva megvizsgálta Rácz Nóra ügyében benyújtott felülbírálati kérelmet, de 
tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az elsőfokú döntés megváltoztatására, illetőleg 
okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
375/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Uherkovich Álmos László (szül.: 2009.05.09. anyja 
neve: Megyesi Zsófia) 2092 Budakeszi, Széchenyi u. 76/1. szám alatti lakos óvodai felvételi 
ügyében a Budakeszi Pitypang Sport óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben 
benyújtott felülbírálati kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 

Budakeszi városban a 2012/2013-mas óvodai nevelési évre az óvodákba felvételt kérők száma 
meghaladta az óvodai férőhelyek számát. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(továbbiakban: Kotv.) 65. § (2) bekezdésének megfelelően a jelentkezések véleményezése 
céljából a fenntartó által összehívott bizottság ült össze, amely az óvodavezetőknek javaslatot 
tett a felvételre. A fenti bizottság 2012. június 4-i ülésén jelen voltak a védőnői szolgálat tagjai, 
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az óvodavezetők, a bölcsődevezető, Budakeszi város jegyzője, jegyzői gyámhatósága és 
oktatási referense, valamint a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat képviselői. A 
megbeszélésen elhangzott, hogy a Szivárvány óvodában nem volt túljelentkezés, így a Pitypang 
illetőleg a Tarkabarka óvodákból mindösszesen 5 gyermeket át tudtak venni, azonban a 
Pitypang Sport Óvodának 28 gyermek jelentkezését helyhiány miatt el kellett utasítania.  

A Pitypang Sport Óvoda nevezett Uherkovich Álmos László óvodai felvételét helyhiány miatt 
elutasította. Nevezett gyermek édesanyja Uherkovichné Megyesi Zsófia a határozat ellen 
felülbírálati kérelmet nyújtott be. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) 
bekezdés b) pontja szerinti jogkörében eljárva megvizsgálta Uherkovich Álmos László 
ügyében benyújtott felülbírálati kérelmet, de tekintettel arra, hogy  nem látott lehetőséget az 
elsőfokú döntés megváltoztatására, illetőleg okot a megsemmisítésére a felülbírálati kérelmet 
elutasította. 

A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
376/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 

Önkormányzat és Mártonffy István között a főépítészi teendők ellátására 2009. december 
17-én létrejött megbízási szerződés 2012. július 31. napjával való közös megegyezéssel 
történő megszüntetését. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza polgármestert az 1. pontban 
megjelölt szerződés 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 
hozta: 
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377/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a főépítészi feladatok megbízási 
szerződés keretében történő ellátására vonatkozó pályázat közzétételére az önkormányzat 
honlapján, a Budakeszi Hírmondó újságban és a helyben szokásos módon. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
379/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

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

alapján “Budakeszi Díszpolgára” címet 2012. évben  
 

Kőrösiné dr. Merkl Hilda részére adományozza. 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetés átadására. 
 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. augusztus 20. 
Felelős: 1-2. polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással elfogadta, hogy az az 
ingatlan is kaphat „Virágos Budakesziért” táblát, aki már kapott. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással úgy határozott, hogy 
a „Virágos Budakesziért” díjra jelöltekről egyenként szavaz. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
Fő utca 41. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
Jókai u. 22/a. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 
a Szél u. 54. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 4 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a Reviczky u. 88. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
a Budaörsi út 2. (Opel Interat) „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 4 mellette, 1 ellene szavazattal és 2 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy az Erdő u. 93. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 2 mellette, 2 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy az Erdő u. 127/c szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a József Attila u. 125. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 3 ellene szavazattal és 4 tartózkodással nem fogadta el, hogy az 
Erdő u. 67. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 1 mellette, 2 ellene szavazattal és 4 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy a Széchenyi u. 24/a. szám alatti ingatlan „Virágos Budakesziért” díjban részesüljön. 
 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
380/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 33/2011. (VI. 10.) számú önkormányzati rendelet 

és a bíráló bizottság javaslatai alapján úgy dönt, hogy 2012-ben az alábbi ingatlanok 
tulajdonosainak adományozza a „Virágos Budakesziért” díjat: 

 
1. Fő u. 41. 

2. Jókai u. 22/a. 
3. Szél u. 54. 

4. Budaörsi út 2. (Opel Interat) 
 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a díjak átadására a XVIII. 
Családi Nap Fesztiválon, a főzőverseny eredményhirdetése előtt. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. polgármester 
 2. pontra: 2012. augusztus 19. 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 3 mellette, 2 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, 
hogy mind a három helyszínen valósuljon meg a gyalogátkelőhely. 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
381/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 323/2012. (VI. 28.) számú (gyalogátkelőhelyek 
létesítése) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
"1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása 

érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt két 
helyszínre:  

a) Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz. a Magyar Közút kezelésében levő úton),  
b) Márity László utca (2414 hrsz. az önkormányzat kezelésében levő úton)  
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a gyalogos átkelőhelyek létesítésére bruttó 7.990.00,- Ft keretösszeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés „Beruházási” keretének terhére.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta (a jelenlévő Tömösi Attila készülékét kikapcsolta, nem szavazott): 
 
382/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Város Német Önkormányzatát, hogy 
a jogszabályi változások miatt a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda épület tulajdonjogának, 
valamint az óvoda fenntartói jogának Budakeszi Város Önkormányzata részére történő 
átadását készítse elő. 
 
Határidő: 2012. augusztusi KT ülés Felelős: BVNÖ elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
383/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Kft. alapító okiratának  módosítását 

tartalmazó 9. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza a polgármestert a 9. számú módosító okirat, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

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

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

 2. pontra: végelszámoló 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
384/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 346/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat 6. 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a 
Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Verhóczki Zitát, pénzügyi szakterületről 
Kovácsné Borbás Csillát, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer Lászlónét, a közbeszerzés 
tárgyát képező szakterületről Till Gábort választja.” 
          
   
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
385/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. II. félévi munkatervét melléklet szerinti 

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

testület munkatervét figyelembe véve készítsék a bizottság 2012. II. félévi munkatervét. 
 
 
Határidő: 1.-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: bizottsági elnökök 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
386/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
  
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 399/2010. (XI. 16.) számú (feladatok kiszervezése 

a BVV kft-be) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
a 3. pontban szereplő „vagyongazdálkodási, lakásgazdálkodási koncepció, 

vagyongazdálkodási stratégia kimunkálásában közreműködés, aktuális költségvetési 
rendelettervezet előkészítésében közreműködés” szövegrész hatályát veszti. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 1. pontban foglaltakkal 
kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére 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: 
 
387/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosító: 032445) 
Minőségirányítási Programját melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
388/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a Localinfo Kft között a 
„Közérdekű adatok megjelenítése a Közadattáron” szolgáltatásra létrejövő szerződéshez 
szükséges 5.000,- Ft/hó + ÁFA díj fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret 
terhére biztosítja 2012. augusztus 1-től. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
fogadta el: 
 
389/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városüzemeltetés céljára 

beszerzett univerzális munkagéphez adaptereket vásárol 2.751.760,- Ft + ÁFA értékben. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adapterek beszerzését a 

munkagéppel megegyező futamidejű és konstrukciójú lízing keretében bonyolítja. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt a beszerzési 

dokumentumok elkészítésével. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel 

kapcsolatos szerződések aláírásával. 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester 
 3. pontra: jegyző 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
390/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
  
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Okmányiroda villamos-energiaellátásának sürgősségi 
(„vis maior”) biztosítására bruttó 102.950,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 2012. évi 
általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta:  
  
391/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
  
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő u. 260, 811/2 

hrsz.-ú ingatlant adásvétel útján hasznosítja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

ingatlan hasznosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a tárgyalások 
lefolytatása után az eredményről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztassa.  
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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: 
 
392/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, írásban utasítsa a Keszivíz Kft. 
ügyvezetőjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 22. § (5) bekezdése alapján, hogy 
2012. július 31-ig utalja át a 30.000.000,- Ft osztalékot a Budakeszi Város Önkormányzat 
számlájára. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
393/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. december 1-től be kíván vezetni a város 

lakossága számára egy vásárlási kedvezményt biztosító városkártyát „KESZI Kártya” 
elnevezéssel az alábbi célokból: 

a) helyi kereskedelmi egységekben kedvezmény biztosítása, kereskedelmi 
kedvezmények (piaci szolgáltatók kedvezményei), 

b) egyedi marketing és törzsvásárlói rendszerek kiépítése, 
c) későbbiekben pontgyűjtési és egyéb kártyabirtokos személyhez kötött 

kedvezményrendszer kialakítása. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy tárgyalásokat folytasson a 

helyi vállalkozókkal a „KESZI Kártya” elfogadásával kapcsolatban. Megfelelő számú 
vállalkozó bevonása esetén a „KESZI Kártya” bevezetéséhez szükséges 500.000,- Ft 
összegű fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottságot, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központtal együttműködve vizsgálja meg 
az Információs Pontnak a „KESZI Kártya” bevezetéséhez és a kártyarendszer 
üzemeltetésében, fenntartásában való részvétele, valamint a turisztikai látványosságok, 
természeti értékek bemutatásának lehetőségét. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester, jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
394/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi 
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Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök Község 
Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi Társulási 
megállapodás 4. számú módosítását. 

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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
395/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú 
módosító okiratát 2012. július 19-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. július 19.   Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
396/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi Budajenő és Tök Községeknél a HÍD 

Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő 
megszüntetését 2012. október 31. napjával. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a költséghatékony intézményi működtetés 
érdekében és a jogszabályi változás okán kezdeményezi az Önkormányzat által fenntartott 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv fenntartói jogának átadását 
a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2012. november 1-jétől. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kistérségi, illetve 
intézmény fenntartási társulással való egyeztetésekre. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 2. pontban meghatározott 
fenntartói jog átadásához szükséges intézkedések előkészítésére, és a végleges döntéshez 
a Képviselő-testület elé terjesztésére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
 4. pontra: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 

 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit 
Bernadett igen, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna igen, Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília 
igen, Ohr Alajos igen, Somlóvári Józsefné igen) névszerinti szavazással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
397/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás Szociális központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése” 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata szerint nyertes 
ajánlattevőként Weiser Károly egyéni vállalkozót nevezi meg a legalacsonyabb összegű 
(11.809.996,- Ft + Áfa) ajánlata alapján. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ajánlati felhívásban 
közzétett szerződés aláírására a nyertes ajánlattevővel. 

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

 3. pontra: 2012. július 30.   
 

 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
398/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
  
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft. 

2.400.000.- Ft + áfa összegű ajánlatát fogadja el a KMOP-4.5.2-11-2012-0022 számú 
„Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése’’ c. projekt projektmenedzsment 
tevékenységének ellátására, amelynek a fedezetét 2013. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat alapján 
kidolgozott szerződés megkötésére. 

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

 

 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
399/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola „TÁMOP-3.1.4-12/1 
Innovatív iskolák fejlesztése” elnevezésű pályázaton való részvételéhez az alábbi támogatást 
nyújtja: 
 
a) támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b) támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, 
c) a pályázható összeg: 200 MFt, 
d) Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25  

%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75 %-át a projekt 
előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett 
utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok megvalósulását 
igazoló dokumentumok alapján, 
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e) az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75 %-át Budakeszi Város 
Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2013. 
évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
400/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi napközis 
kézműves, valamint napközis film- és fotótábor megtartására 100.000,- Ft összeget biztosít a 
2012. évi költségvetés kulturális kerete terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
401/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ igazgatója (a továbbiakban: engedélyes) részére a Polgármesteri 
Hivatal előtti parkolóban (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) 2012. július 27-én pénteken 
20:00 órai kezdettel megtartandó szabadtéri rendezvény tartásához az alábbi feltételekkel: 
a.) A rendezvény teljes területén a rend biztosításáról, valamit a gyalogos- és 

járműforgalom szükséges mértékű irányításról az engedélyes – a közútkezelővel és 
a rendőrséggel egyeztetve – gondoskodik, valamint az ehhez szükséges 
hozzájárulásokat megszerzi. 

b.) A rendezvény során − annak teljes időtartama alatt − az engedélyes feladata 
[különös tekintettel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) 
bekezdésében (csendháborítás) foglaltakra)] annak biztosítása, hogy a környéken 
lakók nyugalmát a rendezvény, illetve az azon résztvevő, közreműködő személyek 
túlzottan ne zavarják.    

c.) A rendezvény színhelyének közelében élő lakosságot a rendezvényről − különös 
tekintettel a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. középpontú 500 m sugarú körben lakókra 
− 2012. 07. 26-án 16.00 óráig írásban, a közterületekre kihelyezett plakátokon ki 
kell értesíteni.  

d.) Engedélyes a területhasználattal nem akadályozhatja a csapadékvíz elfolyását. A 
járdát vagy közutat csak jóváhagyott vázlatrajz szerint, a gyalogosforgalom 
biztosítása mellett lehet elfoglalni.  

e.) A rendezvény helyéül megjelölt területen kívül egyéb önkormányzati vagy állami 
tulajdonú út, terület a rendezvény céljára nem vehető igénybe, a közutak forgalma 
nem akadályozható, korlátozható, zavarható. 

f.) A vonatkozó munka,- baleset,- egészségvédelmi,- környezetvédelmi- és 
tűzvédelmi, továbbá ÁNTSZ előírásokat be kell tartani. Az esetlegesen felmerülő 
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balesetekért, műszaki-biztonsági hibákért az engedélyes teljes körű felelősséget 
vállal. 

g.) A közterület- használat megszűnése után, gondoskodni kell a terület  
– engedélyes költségén való − megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint 
az eredeti állapot visszaállításáról. 

h.) A rendezvénnyel kapcsolatos technikai előkészítő tevékenység elvégzése céljából 
a Polgármesteri Hivatal Parkolóját a rendezvény napján 10:00 órától a BVV Kft. 
igénybevételével lezárhatja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert fenti feltételek kikötése 
mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
402/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete Baumgartner Antal (1112 Budapest, Meredek u. 26. 

és Takács István (1118 Budapest, Hársmajor u. 10) kérelmére, az AVS Építészeti és 
Komputergrafikai Kft. (1027 Budapest, Csalogány utca 55.) által készített „Budakeszi, 
hrsz.: 081/1 Kapubehajtó engedélyezési terve” tárgyú dokumentáció alapján, kapubehajtó 
létesítésére, a 080 hrsz. közterületre vonatkozóan, a tulajdonosi hozzájárulását nem adja 
meg. A gazdasági bejárat csomópontban való kialakítását nem tartja szerencsésnek, a 
tervet a gazdasági behajtó csomóponttól való szabványos távolságban történő 
elhelyezését követően ismételten be kell nyújtani. 

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott tulajdonosi hozzájárulás elutasítására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
403/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
  
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Hidas Mátyás (2092 Budakeszi, József Attila utca 

51.) kérelmére a Vásárhelyi Pál utca 12. számú, 207 hrsz.-ú ingatlanra az MCM 96 Kft. 
(2092 Budakeszi, Gall utca 29.) által készített „Családi lakóház-gépkocsi behajtó 
közútkezelői engedély kérelem, 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 12.” tárgyú 
dokumentáció alapján, a kapubehajtó kialakítására, a 270 hrsz. közterületre vonatkozóan 
a tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: Jelen tulajdonosi 
hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más 
jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének 
kötelezettsége alól. A csapadékvíz zavartalan elvezetéséről Ө300-as áteresz beépítésével 
kell gondoskodni. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig 
érvényes.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
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meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
404/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Broda Mária (2092 Budakeszi, Reviczky utca 80.) 

kérelmére, az ingatlana előtt szabálytalan alakú beton-térkő járda építésére a 2056/1 hrsz. 
közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek 
betartásával: A megépítésre kerülő járda illeszthető legyen a szomszédos ingatlanok előtt, 
később kialakításra megépülő járdaszakaszokhoz. A járdát szegélykővel kell lehatárolni. 
Amennyiben a későbbiek folyamán közérdekből a közterület rendezésre kerül, úgy annak 
a később kiépülő rendszerbe illesztését, (esetleges átépítését, vízszintes és magassági 
korrekcióját) az ingatlan tulajdonosának kártérítési igény nélkül kell elvégeznie. a 
csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni szükséges. A burkolt járdaszakaszról szomszédos 
ingatlanra a csapadékvíz nem folyhat át. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától 
számított 2 évig érvényes.  

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 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
405/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
  
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a T-Markt Eszközök Kft. (2013 Pomáz, Határ utca 

8.) Tóth Csaba által készített „Budakeszi, Fő u. 264. hrsz.807/1. tervezett járda vázrajz” 
tárgyú dokumentáció alapján az ingatlan előtti gyalogjárda átépítéséhez a 1606/3 hrsz. 
közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek 
betartásával: A gyalogjárda szürke színű téglalap alakú beton térkőből épülhet, a 
járóvonalra merőleges irányban rakott mintázattal (mint az óvoda előtti szakasz), szegély 
megtámasztással. Az ingatlan tetővizeinek kivezetése csak rácsos folyókával történhet. A 
folyókával kivezetett csapadékvizek továbbítását a szervízút irányába a járdaépítéssel 
együtt kell megoldani. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig 
érvényes.  

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 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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406/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
  
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Develop Invest Technical Consulting Kft. 

kérelmére, a Budakeszi, Tiefenweg utca 2725 hrsz. többlet villamos energia ellátása, 20 
kV-os földkábel és telepített BT kapcsoló állomás létesítése nyomvonalrajz” című terve 
alapján megadott 68/f/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozatát a további helyrajzi 
számokkal 774/8, 774/22, 2727, 2756/14 egészíti ki, melyek a nyomvonalba eső terület 
felsorolásából lemaradtak.  

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
407/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 327/2012. (VI. 28.) számú (terasz építése) 
önkormányzati határozatának 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft. Rathauskeller pince előtti 
területen 31 m2 nagyságú vendéglátóipari előkert (terasz) létesítésére vonatkozó kérelmét 
támogatja (a mellékelt vázrajz szerint) a megépítendő terasz teljes alapterülete után 1.500,- 
Ft+ÁFA/hó/m2 bérleti díj fizetése mellett és felkéri az önkormányzat ügyvédjét a bérleti 
szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert a szerződés aláírására.” 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el 
a határozati javaslat „A” változatát. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el 
a határozati javaslat „B” változatát. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
408/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:1  
  
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kenderföld utca burkolatstabilizálási munkáihoz az 
építőközösség kérését elviekben támogatja, de a 450 tonna mart aszfalt vásárlását, 700.000,- Ft 
értékben csak abban az esetben tudja támogatni, amennyiben a 2306/39 hrsz.-ú ingatlan 
értékesítésére elfogadható árajánlat érkezik. 
 

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 447/2012. (VIII. 09.) számú ÖH 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 165 - 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
409/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
  
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mamutfenyők területére kihelyezendő tájékoztató táblát 
az alábbi javításokkal elfogadja: 
 

a)  „1979 óta törvény védi” helyett: „1979 óta jogszabály általi védettséget élvez”, 
b) a támogatók sorában kerüljön feltüntetésre Budakeszi Város Önkormányzata, 
c) kerüljön feltüntetésre a Mamutfenyők ültetésének az évszáma, de legfeljebb az, hogy 

„1900 körül telepítették”. 
 

Határidő: azonnal Felelős: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
410/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
  
   
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete előzetesen nyilatkozik, hogy részt kíván venni egy 

– a stratégiai zajtérképpel kapcsolatos, kötelező önkormányzati feladat végrehajtására 
irányuló – jövőbeli önkormányzati társulásban. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete „Budapest és vonzáskörzete települési 
önkormányzatainak társulási megállapodása, a környezeti zaj értékeléséről szóló 
280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok 
végrehajtásáról” elnevezésű társulási megállapodással kapcsolatban észrevételt nem tesz. 

 
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: 
 
411/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. augusztus 30.-31-én megrendezendő a 
„Budakeszi Amatőr Ping-pong Bajnokot keresünk” rendezvény lebonyolítását támogatja, 
melyhez a szükséges keretet az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, EFMK igazgató 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
412/2012. (VII. 19.) 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 kölcsönös megállapodást köt 2013. július 31. napjáig 160 Ft/adag/nap/fő + ÁFA, 
de minimum 110.000 Ft /hó + ÁFA vállalkozói áron történő szociális ételszállításra. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megállapodás 
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
413/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lorkamill Kft.-vel (székhely: 1024 

Budapest Szilágyi E. fasor 1.) együttműködési megállapodást köt a Budakeszi, Fő u. 98. 
sz. alatt működő TÁMASZ Gondozó és a Közösségi Szenvedélybeteg ellátás 
szolgáltatásra. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Lorkamill Kft-
vel a határozatlan idejű megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lorkamill Kft. Egészségügyi 
Szolgáltatás (székhely: 1024 Budapest Szilágyi E. fasor 1.) által fenntartott és Budakeszi, 
Fő u. 98. sz. alatt működő TÁMASZ Gondozó és a Közösségi Szenvedélybeteg ellátó 
működéséhez 2012. évben pénzügyi fedezet hiányában nem nyújt támogatást.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, 
hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor vizsgálja meg a TÁMASZ Gondozó és a 
Közösségi Szenvedélybeteg ellátó működéséhez szükséges keretösszeg biztosításának 
lehetőségét. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. július 31. 
 3. pontra: azonnal 
 4. pontra: 2012. november 30. 
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 4. pontra. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
414/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
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Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakörnyéki 
Natúrparkért Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
415/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VÁRÉPÍTŐ pályázaton a 

Szivárvány Óvoda részére megnyert kazán és elemei beszerelésével és beüzemelésével, 
illetve ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzésével a BVV Kft bízza meg. A munkálatok 
elvégzéséhez a szükséges 304.800,- Ft összeg átutalásáról a szerződés aláírását követően 
a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzat ügyvédjét a 
megbízási szerződés elkészítésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződést jóváhagyás 
céljából küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodájának és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester, jegyző 
  2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
416/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakörnyéki 
Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
417/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi Centrum 2012. I. félévi 

működésével kapcsolatos beszámolót mellékelt szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 

Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel és a Rendőrséggel, a 
Polgárőrséggel, a Figye-Lő Őr Kft-vel, valamint a Polgármesteri Hivatallal közösen 
értékelje a Budakeszi Védelmi Centrum működését, továbbá arról félévente tájékoztassa 
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a Képviselő-testületet.  
 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2013. januári KT üléstől 2. pontra: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
418/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Adamasz Kft. ügyvezetője, valamint helyi 

vállalkozók és civil szervezetek által Budakeszi Város közbiztonságával, illetve a 
bűnmegelőzéssel kapcsolatban – közcéllal − tett mellékelt tartalom szerinti önkéntes 
felajánlásokat köszönettel elfogadja és hozzájárul egyaránt 1 db 10X-es IP dome 
térfigyelő kamera Hősi Emlékműnél és az LHFH repülőtér modellautó versenypályánál 
történő felszereléséhez, továbbá az ezek működtetéséhez szükséges technikai 
segédberendezések felszereléséhez. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hősi Emlékműnél, valamint az LHFH repülőtér 
modellautó pályánál lévő kamera rendszerek üzemeltetésére 2012. július 1. és 2012. 
december 31. közötti időtartamra 82.800,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a Tranzit 
Network Távközlési Kft-vel 2012. május 23-án megkötött szolgáltatási és üzemeltetési 
szerződés 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításának elkészítésére, valamint 
felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal . 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
419/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi Városi 
Pedagógusnappal kapcsolatos beszámolóját melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
420/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:  
    
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farkashegy Repülőtér Nonprofit 

Kft. részéről Karsai András és Böti László ügyvezetők által benyújtott kérelem alapján, a 
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075/1 hrsz. Farkashegyi Repülőtérhez tartozó futópálya mellett lévő területen tulajdonosi 
hozzájárulását maximum 1000 köbméter föld deponiálásához az alábbi feltételekkel adja 
meg: 
a) Határértéket meghaladó környezetterheléssel (zaj-, rezgés-, légszennyezés) járó 

tevékenység a településen nem végezhető. 
b) Az építkezés megkezdése előtt a termőföld szakszerű letermeléséről, deponálásáról 

és az építés befejezése után a telken belüli elterítésről gondoskodni kell. A 
termőföld legfeljebb egy évig deponálható. 

c) Az építési munkálatok során esetlegesen előkerülő talajszennyező anyagot, vagy 
szennyezett talajt az építtetőnek be kell vizsgáltatni. Az elszállíttatás és az 
ártalmatlaníttatás során a kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelően kell 
eljárni. 

d) A településen építési munkák során csak bevizsgált és szakhatóság által 
engedélyezett anyaggal történhet feltöltés. 

e) Az engedélyezett területhasználattal nem lehet akadályozni a csapadékvíz 
elfolyását.  

f) A deponiált földanyagot úgy kell elhelyezni és tárolni, hogy kiszáradás esetén a 
felporzás, nedvesedés esetén a lemosás, elfolyás ellen megfelelő védelemmel 
legyen ellátva.   

g) Földanyag deponia elhelyezése csak jóváhagyott vázlatjraz szerint, maximum 1 
méter magasságra történő felhalmozással történhet meg, a repülőtér munkaterülete 
és az utak, illetve a repülőtéri közúti- gyalogos- és légiforgalom nem 
akadályozható. 

h) A deponiált földanyagot, a munkagépeket, egyéb anyagokat és eszközöket csak a 
munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon 
szabályos rnedben szabad tárolni. 

i) A területhasználat megszűnése után gondoskodni kell a terület  – kérelmező 
költségén való − megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint az eredeti 
állapot visszaállításáról. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester az 1. pontban felsorolt 
feltételek kikötése mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 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: 
 
421/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete további tárgyalásokat folytat a Navicom–Plusz Bt-vel az 
ingatlanfejlesztési ajánlatáról és a tárgyaló delegáció tagjának felkéri a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság tagjait.  
 
Határidő: azonnal Felelős: FVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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422/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 
 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárulását adja - a sportpálya 
üzemeltetője, a Budakeszi Labdarúgó Akadémia hozzájárulása mellett -, hogy a 
Budakeszi Sport Club a Budakeszi belterület 2415. hrsz. alatt lévő városi sportpályát 
2012-2013. évi MLSZ bajnoksági mérkőzésekre való felkészülésre használhassa, az 
ingatlanhasználat feltételeit külön szerződésben  
– a Budakeszi Labdarúgó Akadémia hozzájárulásával – határozza meg.  

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
423/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés 
közötti legfontosabb eseményekről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
424/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. július 19-i képviselő-testületi ülésre 
készített lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
425/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2092 Budakeszi, 

Fő u. 98. sz. alatti (1393 hrsz.) önkormányzati ingatlanban folytatott tüdőszűrő szakellátás 
jövőbeli minőségi ellátásának biztosítása ügyében egyetért azzal, hogy a szakellátás az 
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben valósuljon meg és elviekben 
támogatja a melléklet szerinti szerződést. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, véleményezze 
az 1. pontban meghatározott megállapodást és jogi megfelelőségi nyilatkozattal lássa el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy további tárgyalásokat 
folytasson az 1. pontban meghatározott intézmények vezetőivel. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
426/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium ,,TÁMOP-3.1.4-12/1 
Innovatív iskolák fejlesztése’’ elnevezésű pályázaton való részvételét az alábbi feltételekkel 
támogatja: 

a) A pályázható összeg 31 M Ft, 
b) A megítélt összeg maximum 25%-ának megfelelő előleg hívható le. A megítélt 

összeg fennmaradó 75%-a a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített 
arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban hívható 
le, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján. 

c) Az utófinanszírozás végett a megítélt összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város 
Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, amelynek fedezetét a 
2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
427/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, 
hívjon össze egy bizottsági ülést a 475. napirendi ponttal [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. 
ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása] kapcsolatos 
észrevételek megtárgyalására és az új előterjesztést terjessze a 2012. augusztus 23-i rendkívüli 
képviselő-testületi ülés elé. 
 
Határidő: azonnal Felelős: FVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
428/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kopjafa és környezetének rendezéséhez a 
felajánlásokon túl szükséges 2.000.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
429/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Say Lili Eszter (Budapest, 2011. 06. 30, anyja neve: Nyíri 
Andrea) 2092 Budakeszi, Budaörsi út 10/A. szám alatti lakos Budakeszi Bölcsődei felvételéről 
szóló döntést 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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) ÖR számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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 
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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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
430/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Kovács Gombos Domonkos (Budapest, 2011. 04. 20. an: 
Csizonszki Orsolya) 2092 Budakeszi, Arany János u. 11. 4. em. 2. szám alatti lakos  Budakeszi 
Bölcsődei felvételéről szóló döntést 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 gyermek bölcsődei felvételének 
elutasítása ellen. A képviselő-testület megállapította, hogy a bölcsődébe felvehető létszám 
betelt, a kérelmet elbíráló három tagból álló bizottság a felvételi szabályzatban foglalt 
rendelkezéseket a felvételkor megfelelően alkalmazta, ezért a fentiek szerint döntött. A 
gyermek felvételére helyhiány miatt nincs lehetőség, ezért a fellebbezést elutasítja. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelemi helyi 
rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) ÖR. számú rendelet 14. § szerint: 
A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében foglaltak szerint: „A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság 
dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézményvezető. A bölcsődei 
felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője 
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 
 Az (5) bekezdés szerint: „Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. 
A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-
testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság 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. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
431/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 10.000.000.- Ft-ot átcsoportosít a 2012. évi költségvetés 
„finanszírozási tartalék” keretéből az „általános tartalékkeret”-be. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, hogy 
a határozat 1. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza Dr. 
Dózsa Ernő Ügyvédi Irodát a Nagyszénászugi Viziközmű Társulat teljes iratanyagának 
átvilágítására, a behajtandó összegek beszedésére, valamint a végrehajtási eljárások 
lefolytatására az alábbi feltételekkel: - a megbízási díj összege 300.000,- Ft + ÁFA/hó, a 
szerződés időtartama 12 hónap; - minden befolyó összeg után 10 % sikerdíj illeti meg; - a 
felmerülő költségeket az önkormányzat viseli (végrehajtói díj, illeték, igazolt postaköltség, 
végrehajtási eljárás illetéke, fizetési meghagyásos eljárások illetéke, a könyvvizsgáló költsége 
stb.). 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással nem fogadta 
el, hogy a Dr. Dózsa Ernő Ügyvédi Iroda megbízását a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkerete terhére biztosítja. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, hogy 
a Dr. Dózsa Ernő Ügyvédi Iroda megbízását a 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete 
terhére biztosítja. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, hogy a határozat 2. 
pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megbízási 
szerződés elkészítésére, mely a képviselő-testület a 2012. augusztus 23-i ülésére beterjesztésre kerül azzal a 
kikötéssel, hogy a megbízás kezdete 2012. szeptember 01. 

A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
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432/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza Dr. Dózsa Ernő Ügyvédi Irodát a 

Nagyszénászugi Viziközmű Társulat teljes iratanyagának átvilágítására, a behajtandó 
összegek beszedésére, valamint a végrehajtási eljárások lefolytatására az alábbi 
feltételekkel:  
− a megbízási díj összege 300.000,- Ft + ÁFA/hó, a szerződés időtartama 12 hónap; 
− minden befolyó összeg után 10 % sikerdíj illeti meg; 
− a felmerülő költségeket az önkormányzat viseli (végrehajtói díj, illeték, igazolt 

postaköltség, végrehajtási eljárás illetéke, fizetési meghagyásos eljárások illetéke, 
a könyvvizsgáló költsége stb.) 

A megbízási díj és a felmerülő költségek fedezete a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkerete. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megbízási szerződés 
elkészítésére, mely a képviselő-testület a 2012. augusztus 23-i ülésére beterjesztésre kerül azzal a 
kikötéssel, hogy a megbízás kezdete 2012. szeptember 01. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra. 2012. augusztus 23-i KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
433/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd írásbeli 
beszámolóját a folyamatban lévő ügyekről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
434/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 356/zárt/2012. (VII. 19.) számú (végelszámoló és 
szennyvíztisztítási feladatok ellátása) önkormányzati határozat utolsó pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Szabó Pál végelszámoló a Ptk. szerinti megbízási jogviszony alapján a BSZM Kft 
végelszámolási feladatainak ellátását 200.000.-Ft/hó megbízási díj, a KEOP 1.2.0 pályázattal 
kapcsolatos feladatok ellátását 200.000.-Ft/hó megbízási díj és maximum 100.000.-Ft/hó 
számlával igazolt költség ellenében látja el, a mellékelt nyilatkozatban a megbízást elfogadta. 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a megbízási díjak, a fizetendő szociális hozzájárulási adó, 
valamint a költségtérítés fedezetéről az alábbiak szerint dönt: 
a.) 200.000,- Ft+szociális hozzájárulási adó/hó összeget a végelszámolási feladatok 

ellátásáért a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosít, 
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b.) 200.000,- Ft+szociális hozzájárulási adó/hó, valamint 100.000.-Ft/hó összeget a KEOP 
1.2.0 pályázattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére biztosít.” 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
435/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 04/15-
11/2011 határozatában, valamint a Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32. számú 
ítéletében megállapított kártalanítás kamat különbözetének fedezetére 267.915.-Ft-ot biztosít 
az általános tartalék keret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
436/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete adományként elfogadja a VÁRÉPÍTŐ pályázaton a 

Szivárvány Óvoda részére megnyert Buderus kazánt és tartozékait, melyet a BUDERUS 
Hungária Kft ajánlott fel. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 
„Adományozási szerződés” és az „Együttműködési megállapodás” felülvizsgálatára.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogi megfelelőség 
esetén az „Adományozási szerződés” és az „Együttműködési megállapodás” aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
  2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
437/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 458. napirendi pontot (Tájékoztató a 
főépítészi feladatok ellátásáról) leveszi a mai ülés napirendjéről azzal, hogy a 2012. augusztus 
23-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen tárgyalja meg. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
438/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy jogszabályváltozás okán (A 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CXXIV. törvény) a Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda fenntartói és tulajdonosi joga 
vonatkozásában szükségtelen további intézkedéseket eszközölni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 382/zárt/2012. (VII. 19.) 
számú önkormányzati határozatát. 

 
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: 
 
439/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Csépe Ádám (szül.: 2009.11.25. anyja neve: Virányi 
Andrea) 2092 Budakeszi, Kert u. 42. szám alatti lakos óvodai felvételi ügyében a Budakeszi 
Szivárvány Óvoda 2012. június 5-én kelt határozatával szemben benyújtott felülbírálati 
kérelmet elutasítja és az eredeti határozatot jóváhagyja. 

 
A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.  
 
Kérelmező 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 
 

A Budakeszi Szivárvány Óvoda nevezett Csépe Ádámot 2012. november 26-átől az óvodai 
nevelésbe felvette. Nevezett gyermek szülei Csépe András és Virányi Andrea a határozat 
ellen felülbírálati kérelmet nyújtottak be, amelyben kérték, hogy a gyermek már a harmadik 
életévének betöltése előtt, 2012 szeptemberétől nyerjen felvételt az óvodába. Előadták, hogy a 
gyermek jelenleg magánbölcsődébe jár, az állami bölcsődébe helyhiány miatt nem nyert 
felvételt. Szeretnék, hogy a gyermek már szeptembertől az óvodába járhasson, így 3 havi 
bölcsődei díjat (210 ezer Ft) tudnának megspórolni. Mivel a kérelem a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kotv.) 83. § (3) bekezdésének a) pontja alapján 
felülbírálati kérelemnek minősül, a kérelem elbírálására a fenntartó rendelkezik hatáskörrel. 
A Kotv. 24. § (1) bekezdése szerint „… Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, 
aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a 
településen…lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál 
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.”  
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogkörében 
eljárva megvizsgálta Csépe Ádám ügyében benyújtott felülbírálati kérelmet, de – tekintettel 
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arra, hogy Budakeszi városban közel 30 gyermeket kellett helyhiány miatt elutasítani az 
óvodákból – nem látott lehetőséget az elsőfokú döntés megváltoztatására, illetőleg okot a 
megsemmisítésére, ezért a felülbírálati kérelmet elutasította. 
A Kotv. 83. § (4) bekezdés b) pontja szerint  „A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az 
óvodai felvételekkel kapcsolatban benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében.”, a 83.§ (5) 
bekezdése szerint „A fenntartó a (4) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet 
elutasíthatja, illetve a döntést jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem esetén 
megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés 
meghozatalára utasíthatja.” 
A Kotv. 83. § (8) bekezdése szerint  „A tanuló, a szülő a fenntartónak … a felülbírálati kérelem 
tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc 
napon belül, jogszabálysértésre és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközésre 
hivatkozással.” 
 
A fenti határozatot a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 83.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 
eljárva hoztam. A jogorvoslatról hivatkozott törvény 83.§ (8) bekezdése alapján rendelkeztem. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
440/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 43/2004. (IV. 30.) önkormányzati rendelete alapján 2012. 
évben az I. kategóriában a Fő u. 167., a III. kategóriában a Táncsics M. u. 9. sz. alatti ingatlanok 
tulajdonosainak Budakeszi Építészeti Értékeiért Díjat adományoz.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
441/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú 
projekt megvalósításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása” tárgyú feladat ellátásával a 
dr. Disztós Dóra Ügyvédi Irodát (1141 Budapest, Őv u. 100. II/8.) bízza meg, a megbízási 
díj fedezetét a projekt önrészének, illetve támogatásának terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi 
véleményezést követően a dr. Disztós Dóra Ügyvédi Irodával (1141 Budapest, Őv u. 100. 
II/8.) a megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bánhidi László 
igen, dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília igen, Odri Ágnes Éva igen, Ohr Alajos igen, Pataki 
Judit igen, Somlóvári Józsefné igen, Szabó Ákos Péter igen, Tömösi Attila igen) névszerinti 
szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
442/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete „Villamos energia beszerzése közvilágítási célra teljes ellátás alapú 

szerződés keretében menetrendadás kötelezettsége nélkül” tárgyú eljárás nyertesének a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást nyújtó MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-t (1031 Budapest, Szentendrei út 
207-209.) jelöli meg. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az MVM Partner Energiakereskedelmi 
Zrt.-vel (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.) a 2012. szeptember 01-től - 2014. augusztus 31-ig terjedő 
határozott időre szóló szerződés aláírására. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
443/2012. (VIII. 09.) 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 
 
 
444/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásban részt vevők foglalkozás-

egészségügyi vizsgálatának elvégzésére a 2012. augusztus 9. időponttól a Medascot Kft.-
vel (székhelye: 2040 Budaörs, Pántlika u. 16.) telephelye: 2092 Budakeszi, Táncsics u. 
9., képviselője: dr. Kristóf Judit határozatlan idejű megállapodást köt, 3.000,- Ft/fő/eset 
díjért, melyből 1.900,- Ft-ot a szolgáltató által a részükre kiállított számla alapján a Pest 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ térít meg, a fennmaradó 1.100,- Ft/eset 
díjat (összesen bruttó 20.000,- Ft-ot) az önkormányzat a saját költségvetéséből egyenlíti 
ki a szolgáltató részére a 2012. költségvetés általános tartalékkeret terhére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a háromoldalú megállapodás előkészítésére 
az önkormányzat ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert.  

 
Határidő: 1. pontra azonnal 
 2. pontra: 2012. augusztus 31. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
445/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal irattári polcainak beszerzésére 
437.780,- Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére 2012. évi általános tartalékkeret keret 
terhére. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
446/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Meggyes 

utcában és a Munkácsy Mihály utcában - a súlykorlátozási rendelet alapján - 
folyamatosan végezzen ellenőrzést a csúcsforgalomi időszakban. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a Munkácsy Mihály és 
Meggyes utca csatlakozási pontjában a jelzőtáblák jól látható elhelyezését oldja meg és a 
látást zavaró növényzetet távolítsa el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Vásárhelyi 
Pál utca és a Munkácsy Mihály utca csatlakozásának megfelelő forgalomtechnikai 
eszközök telepítését készítse elő. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben kihelyezendő közúti 
jelzőtáblák elhelyezéséhez szükséges bruttó 200.000,- Ft pénzügyi fedezetet a 2012. évi 
költségvetés útfenntartási díjbeszedési számla terhére biztosítja.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
súlykorlátozási rendelet megszegéséből származó büntetési bevételeket lehet-e az 
útalapra befizetni és amennyiben igen, akkor erre tegye meg a megfelelő intézkedést. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Budakeszi Rendőrőrsöt, hogy 5 évre 
visszamenőleg adjon teljes körű baleseti kimutatást Budakeszi teljes területére 
vonatkozóan. 

 
Határidő: 1-6. pontra: azonnal Felelős: 1., 3. és 4. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezető 
  5. pontra: jegyző 
  6. pontra: Budakeszi Rendőrőrs  
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
447/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete nem támogatja a 2306/39 hrsz.-ú telek eladását. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete 700.000,- Ft-ot biztosít a Kenderföld utcai lakossági 

kezdeményezésre épülő útépítéshez a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret 
terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 408/2012. (VII. 19.) számú 
önkormányzati határozatot. 

 
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: 
 
 
448/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy a Budakeszi 

városban 2006. évi szőlőskerti ásatások nyomán feltárt 4000 éves kora bronzkori és 6500-
7000 éves újkőkori leletek kerüljenek bemutatásra a Budakeszi Városházán 3 hónapon 
keresztül. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy a szőlőskerti 
ásatások nyomán feltárt Honfoglaláskori sírok leletei szintén a Budakeszi Városházán 
kerüljenek bemutatásra 3 hónapon keresztül.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dr. Darkó Jenőt, hogy kezdeményezzen 
tárgyalásokat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával az 1-2. pontban megjelölt 
kiállítások lehetőségeiről. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, Dr. Darkó Jenő 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
449/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a BSZM Kft. melléklet szerinti alapítói 
határozatának aláírásával. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
450/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a BSZM Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosításáról szóló 307/2012. (VI. 28:) számú önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
451/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 310/2012. (VI. 28.) számú (Nagy Sándor József 
Gimnáziumban felszerelt kamerarendszer ügye) önkormányzati határozatának 2. pontja 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium épületvédelmi 
kamera rendszer üzemeltetésére 2012. június 11. és 2012. december 31. közötti időtartamra 
bruttó 15.875,- Ft/hó (12.500,- Ft +ÁFA/hó) fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkeret terhére.” 
 
Határidő: azonnal                                               Felelős: polgármester  

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül elfogadta, hogy 
a határozat 6. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjának jogi szakterületről Dr. 
Csendes Richárdot, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát,  közbeszerzés tárgyát 
képező szakterületről Szabó Pál ügyvezetőt, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer 
Lászlónét választja, valamint az alábbi 7. ponttal egészül ki: Budakeszi Város Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a dokumentáció 26. oldal VII. 1. pont 3. bekezdése első mondata az 
alábbira változik: „A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok maradéktalan ellátásáért, 
a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a szennyvíztisztító telep és -
elvezető hálózat kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 
létrejövő szerződés aláírás napját követő részben féléves időszakonként, részben a teljesítés 
elfogadása után jogosult a díjazásra.„ 
 
A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:  
 
452/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 

projekt támogatási szerződése alapján ”Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást indít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
pénzügyi fedezetét a támogatási szerződésben foglaltak szerint határozza meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt 
elfogadja. 

5.  Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban az alábbi szervezeteket kéri fel ajánlattételre: 
- Lounge Communication Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fsz. 4.) 
- Wise Advisory Group Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 4.) 
- LAX & LEX Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1125 Budapest, Tusnádi utca 14., levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi E. fsr. 10.) 

6.  Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjának jogi szakterületről Dr. Csendes Richárdot, 
pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát,  közbeszerzés tárgyát képező 
szakterületről Szabó Pál ügyvezetőt, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer Lászlónét 
választja. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dokumentáció 26. oldal VII. 1. 
pont 3. bekezdése első mondata az alábbiakra változik: „A Vállalkozó a Szerződésben 
foglalt feladatok maradéktalan ellátásáért, a teljesített és a Megrendelő által leigazolt 
tevékenysége alapján a szennyvíztisztító telep és  
-elvezető hálózat kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
eredményeként létrejövő szerződés aláírás napját követő részben féléves időszakonként, 
részben a teljesítés elfogadása után jogosult a díjazásra.„ 

 
Határidő: 1-7. pontra: azonnal                                 Felelős: 1-7. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
453/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az EU Önerő Alap 

támogatás pályázaton a KMOP-4.5.2-11-2012-0022 Budakeszi bölcsődei ellátásának 
kapacitásfejlesztése című projektjével az alábbi feltételekkel: 

a)  A projekten elszámolható költség önerejének 45 %-ára nyújt be pályázatot. 
b)  A megvalósításhoz szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében veszi igénybe.   
c)  A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja és 
nem idegeníti el. 

d)  A feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény 
fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – helyi 
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az 
intézmény fenntartója. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
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: 
 
 
454/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az EU Önerő Alap 

támogatás pályázaton a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projektjével az alábbi feltételekkel: 

a)  A projekten elszámolható költség önerejének 55 %-ára nyújt be pályázatot. 
b)  A megvalósításhoz szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási 

jogviszony keretében veszi igénybe.   
c)  A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától 

számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja és 
nem idegeníti el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
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 
határozat 1. pontjában szereplő „azzal a megkötéssel, hogy a gépkocsival a támogatási 
összegből csak Budakeszi Város területén lehet rendőri tevékenységet végezni.” szövegrész 
helyébe „azzal a kikötéssel, hogy a gépkocsival a támogatási összegből csak Budakeszi Város 
területén lehet rendőri tevékenységet végezni; az üzemanyag kizárólag a Budakeszin történő 
járőrözésre fordítható, és a rendőrautó és a rendőri jelenlét folyamatosan megfigyelhető 
legyen Budakeszi bel- és külterületén” szövegrész lép. 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
455/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budaörsi Rendőrkapitány kérésével és a 

Budakeszi Rendőrőrsön üzemelő KVZ-342 forgalmi rendszámú rendőr gépkocsi 
üzemanyag költségéhez hozzájárulva bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít a Budaörsi 
Rendőrkapitányság részére a 2012. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére azzal 
a kikötéssel, hogy a gépkocsival a támogatási összegből csak Budakeszi Város területén 
lehet rendőri tevékenységet végezni; az üzemanyag kizárólag a Budakeszin történő 
járőrözésre fordítható, és a rendőrautó és a rendőri jelenlét folyamatosan megfigyelhető 
legyen Budakeszi bel- és külterületén. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitánysággal megkötendő támogatási szerződés elkészítésére, valamint 
felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester, 
 2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
456/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a BVV Kft. beruházásaira fedezetet 
biztosító 251/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a 
határozat 1. pontja: „Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda hő- és 
füstelvezetési rendszerének pótlólagos kiépítésére 2.500.000.- Ft fedezetet biztosít, 2.000.000.- 
Ft-ot a 2012. évi költségvetés „Beruházási” keret és 500.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetés 
általános tartalék keret terhére”, a határozat 4. pontja: „Budakeszi Város képviselőtestülete 
megbízza az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja meg a Pitypang Sport Óvoda 
akadálymentesítési hiányosságok tekintetében, valamint a hő- és fűtésrendszer pótlólagos 
kiépítésének tekintetében a tervezői, a kivitelezői és a műszaki ellenőri felelősség” legyen. 
 
A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:  
 
 
457/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda hő- és füstelvezetési 

rendszerének pótlólagos kiépítésére 2.500.000.- Ft fedezetet biztosít, 2.000.000.- Ft-ot a 
2012. évi költségvetés „Beruházási” keret és 500.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetés 
általános tartalék keret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a munkálatok 
lebonyolításával. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb 
ajánlatot adó szak-kivitelezővel a kivitelezési szerződés aláírásával. 

4. Budakeszi Város képviselőtestülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja meg 
a Pitypang Sport Óvoda akadálymentesítési hiányosságok tekintetében, valamint a hő- és 
fűtésrendszer pótlólagos kiépítésének tekintetében a tervezői, a kivitelezői és a műszaki 
ellenőri felelősséget. 

  
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester  

4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
458/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 178/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati 

határozat és 223/2012. (V. 10.) önkormányzati határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi. 
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6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna AMI fűtési rendszerének 
korszerűsítésére 4.711.164.- Ft keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés beruházási 
kerete terhére. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a Czövek Erna AMI fűtési 
rendszerének korszerűsítési munkálataival. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, hogy az 
Önkormányzat és a BVV Kft. közötti megbízási szerződés jogi megfelelőségét vizsgálja 
meg. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződést 
jóváhagyás céljából küldje meg az NFM Támogatásokat Vizsgáló Irodájának. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1. - 6. pontra: azonnal 
Felelős: 1.,2.,6. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 5. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
459/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

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

2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2092 Budakeszi, 
Rákóczi út 69., képviseli Merkl Antal) Budakeszi város területén működő iskolabusz 
szolgáltatás 2012. szeptember 03-tól 2013. június 14-ig történő ellátására kötendő 
megbízási szerződést. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
megállapodás ellátására 8850, -Ft + ÁFA/nap megbízási díjat, azaz a 2012. évet terhelő 
663.750,- Ft. + ÁFA összeget a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére, 
valamint a 2013. évet terhelő 946.950,- Ft. + ÁFA összeget a 2013. évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

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 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
460/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pensió 17 
Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 1-5., cégjegyzékszám: 01-09-263265, képviselő Süllős 
Gyuláné ügyvezető) a 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.; 2092 Budakeszi Széchenyi u. 94.; 
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és a 2092 Budakeszi, Erdő u. 101. sz.  alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a 
cégeljárásban fióktelepként feltüntetheti  az üzemeltetési szerződés megszűnése napjáig. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
461/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a digitális alaptérkép-frissítés Pest Megyei 
Kormányhivatal Földhivatalától való megrendeléséhez 287.080,- Ft-ot biztosít a Polgármesteri 
Hivatal részére a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
462/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Hidas Csaba (2092 Budakeszi, Arany János utca 18.) kérelmére, az MCM 96. Kft. (2092 

Budakeszi, Gall utca 29.) által készített „családi lakóház és kozmetika gépkocsi behajtó, 
közútkezelői engedély kérelem 2092 Budakeszi, Knáb János utca 19., Ú-1 számú 
útcsatlakozási terve” tárgyú dokumentáció alapján kapubehajtó létesítésére a 2289 hrsz. 
közterületre vonatkozóan, a Budakeszi Város Képviselő-testülete a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: Az átépítésre kerülő 
járdaszakaszon a térburkolatot - szürke színű téglatest formájú - térkővel kell megépíteni. 
A létesítendő gépkocsi behajtó területén a szürke színű téglalap alakú térkőnek 8 cm 
vastagságúnak kell lennie. Az aszfaltburkolathoz a térkőnek futósorral kell csatlakoznia. 
Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem 
mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások 
beszerzésének kötelezettsége alól. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától 
számított 2 évig érvényes.  

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 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
463/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 68/g/2012. (II. 28.) számú a TIGÁZ–DSO 
Földgázelosztó Kft részére a 3559 hrsz. ingatlanon 60 fm PE 63 középnyomású gázvezeték 
elhelyezésére megadott tulajdonosi hozzájárulás tárgyú önkormányzati határozat 1 pontjában 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 188 - 

szereplő „3850 hrsz” szövegrész helyébe a „3580 hrsz” szövegrész lép.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazat és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatokat hozta: 
 
464/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. „Budakeszi Város Képviselő-testülete a 323/2012. (VI. 28.) számú (gyalogátkelőhely 

létesítése) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása 
érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt három 
helyszínre  

 
I. Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz a Magyar Közút kezelésében levő úton) 
II. Dózsa György tér (495/1 hrsz az önkormányzat kezelésében levő úton) 
III. Márity László utca (2414 hrsz az önkormányzat kezelésében levő úton) 

 
a gyalogos átkelőhelyek létesítésére bruttó 9,5 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés beruházási keretének terhére.”  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 381/zárt/2012. (VII. 19.) 
számú (gyalogátkelőhelyek létesítéséről szóló határozat módosítása) önkormányzati 
határozatot. 

 
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: 
 
465/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Knáb János utcában parkolási 

lehetőséget épít ki (fél kerékkel a járdán való megálláshoz), 77 m hosszban. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a munkálatokra bruttó 265.000,- Ft fedezetet 

biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban leírt munkálatok 

elvégzésére. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megbízási 

szerződés elkészítésére. 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződést a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé jóváhagyás céljából küldje 
meg. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal Felelős: 1., 2.,5. pontokra: polgármester 
 3. pontra: BVV ügyvezetője 
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 4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 5. pontra: jegyző 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
466/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetésben egyéb üzemeltetés 
címen tervezett bruttó 2.000.250,- Ft összeg kerüljön átvezetésre a Nagyszénászugi 
településrész fejlesztési 11742348-15390022-19000008 számú számlára, valamint felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt ennek végrehajtására.  
 
Határidő: azonnal                      Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
467/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat: 
 
4. Budakeszi Város Képviselő- testülete hozzájárul a HP&HP Bt. (2092. Budakeszi, Fő utca 

82.) által üzemeltetett 074/4. hrsz-ú külterületi ingatlanon álló zöldséges pavilonnak a 
2092 Budakeszi, Dózsa György tér területére való áthelyezéshez és 2012. augusztus 
hónaptól addig az időpontig, amíg a pavilon a 074/4. hrsz-ú külterületi ingatlanon áll a 
bérleti díjat 45.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szerződés többi része változatlan 
tartalommal érvényben marad. Az engedély 2012. december 31-ig érvényes. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HP&HP Bt. (2092. Budakeszi, Fő utca 82., 
képviseli Hajdú Éva) 074/4. hrsz-ú külterületi ingatlanon álló zöldséges pavilonja 
tekintetében a 2012. májustól-augusztusig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díj 
elengedésére irányuló kérelmet elutasítja. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a HP&HP Bt-
vel 2011. május 20-án megkötött hatósági szerződés 1. pontban meghatározottak szerinti 
módosításának elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester, 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 
a határozat kiegészüljön a következővel: „amennyiben az újraszabályozás során új utca 
kerülne kialakításra az 12 méternél nem lehet keskenyebb.” 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
468/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:1 

                                           
1 öf. 351/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat 
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*a 83/2015. (III. 26.) Kt. döntéssel a határozat visszavonásra került. 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 351/2012. (VII. 19.) számú (060 

hrsz ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat c) pontját kiegészíti az 
alábbi feltételekkel: 
7 telkenként egy szolgálati lakás helyezhető el minimum 1500 m2-es telekterület 

esetén, egy ütemben a gazdasági célú épület megépítésével, max. 100 m2-es tiszta 
alapterülettel; 

8 a Bodzás árok telekhatárától mért 10 m-es sávot szabadon kell hagyni, ebben a 
sávban semmilyen építmény nem helyezhető el; 

9 amennyiben az újraszabályozás során új utca kerülne kialakításra az 12 méternél 
nem lehet keskenyebb. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a településrendezési szerződést készítse elő. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. évi szeptemberi rendes testületi ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
469/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete mellékelt szerinti tartalommal elfogadja a 

Völgyzugoly Kft által a 072/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, új szennyvíztisztító teleppel 
kapcsolatos TSZT és HÉSZ módosítására készült munkaközi anyagot az alábbi 
módosításokkal: 
a) a 071/2 hrsz.-ú út, Káposztás vezető út  szélessége: 18 méter, 
b) a szabályozott terület mellett egy szerviz út kerüljön kialakításra, mely a dél felé 

eső mezőgazdasági út szélességében kerül meghatározásra (074/100 hrsz.-ú 
parcella), így a Budaörsi úthoz csatlakozó terület határán egy védett sáv jön létre. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdése szerinti 
államigazgatási eljárás lefolytatására. 

 
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: 
 
470/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a GGIS iskolaépítési szándékát 

a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú, Árpád fejedelem tér megnevezésű területen. 
2. Budakeszi Város Képviselő testülete kezdeményezi az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28.) 
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önkormányzati rendelet módosítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, annak 
érdekében, hogy a forgalomképtelen vagyonelemek közül átminősítésre kerüljön a 
Budakeszi 2306/65 hrsz-ú, Árpád fejedelem tér megnevezésű ingatlan, a 
forgalomképes/üzleti célú vagyonelemek közzé. 

3. Budakeszi Város Képviselő testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2306/65 hrsz-ú ingatlan 
reális piaci forgalmi értékének, illetve hozadéki elvű értékének megállapítása céljából 
hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslést készíttessen. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a területre vonatkozó 
ingatlan értékbecslés szerinti értékének ismeretében további egyeztető tárgyalásokat 
folytasson a GGIS Iskolával az általuk megvásárolni tervezett terület nagyságával 
kapcsolatosan. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester 
  3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
471/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Vár-kert 

Kft. által készített temető rendezési tervet. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendezési 

terv 1 példányát adja át a temető üzemeltetéséért felelős Gyertyaláng Kft.-nek azzal, hogy 
az abban foglaltakat a további fejlesztések során köteles figyelembe venni és egyúttal 
betartani. 

 
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: 
 
472/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:1 
 
4 Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal 

(KKK) és a Magyar Közút Zrt.-vel sebességkorlátra figyelmeztető berendezések 
kiépítésére kötött társfinanszírozási szerződés 1. számú kiegészítését a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

5 Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és a Magyar Közút Zrt.-vel a 
társfinanszírozási szerződés 1. számú kiegészítését az ügyvédi véleményezést követően 
aláírja. 

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

                                           
1 Hatályon kívül helyezte a 479/2012. (VIII. 23.) sz. ÖH 
1 hatályon kívül helyezte az 553/2012. (IX. 21.) 
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  2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
G&G Épületfenntartó Bt-t bízza meg az ellenőrzéssel 490.000,- Ft + ÁFA összegért és az 
alábbi határozatot hozta: 
 
473/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az új bölcsőde építési engedélyezési tervei alapján 

készült költségbecslés és a kiviteli tervek költségvetésének ellenőrzésére a G&G 
Épületfenntartó Bt (székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 144.) ajánlatát fogadja el 
és a szerződés fedezetét 490.000,- Ft + ÁFA összeget 2012. évi költségvetés általános 
tartalékkerete 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, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
474/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Széchenyi Általános Iskola és 

a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási és Nonprofit Kft között 2013. június 30-ig terjedő határozott 
időre kötendő együttműködési megállapodást melléklet szerinti tartalommal 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 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
475/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a „Szent Korona 

találkozása a Himnusz-szoborral” c. rendezvény megvalósulását 2012. szeptember 15-én, 
melynek teljes kiadását a Kistérségi Fesztivál Budakeszi napjának fedezete biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot a 
rendezvény szervezésével járó további feladatok folytatására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
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 2. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
476/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ igazgatója (a továbbiakban: Engedélyes) részére ahhoz, hogy 2012. 
szeptember 7-én 17:00 órától 2012. szeptember 8-án 20:00 óráig a Polgármesteri Hivatal 
előtti parkolót a VII. Budaörsi Kistérségi Fesztivál megrendezése céljából igénybe 
vegyék, az alábbi feltételekkel: 
i.) A rendezvény teljes területén a rend biztosításáról, valamit a gyalogos- és 

járműforgalom szükséges mértékű irányításról az engedélyes – a közútkezelővel és 
a rendőrséggel egyeztetve – gondoskodik, valamint az ehhez szükséges 
hozzájárulásokat megszerzi. 

j.) A rendezvény során − annak teljes időtartama alatt − az engedélyes feladata 
[különös tekintettel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) 
bekezdésében (csendháborítás) foglaltakra)] annak biztosítása, hogy a környéken 
lakók nyugalmát a rendezvény, illetve az azon résztvevő, közreműködő személyek 
túlzottan ne zavarják. 

k.) A rendezvény színhelyének közelében élő lakosságot a rendezvényről  
− különös tekintettel a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. középpontú 500 méter sugarú 
körben lakókra − 2012. 09. 05-én 16.00 óráig írásban, a közterületekre kihelyezett 
plakátokon ki kell értesíteni.  

l.) Engedélyes a területhasználattal nem akadályozhatja a csapadékvíz elfolyását. A 
járdát vagy közutat csak jóváhagyott vázlatrajz szerint, a gyalogosforgalom 
biztosítása mellett lehet elfoglalni.  

m.) A rendezvény helyéül megjelölt területen kívül egyéb önkormányzati vagy állami 
tulajdonú út, terület a rendezvény céljára nem vehető igénybe, a közutak forgalma 
nem akadályozható, korlátozható, zavarható. 

n.) A vonatkozó munka-, baleset-, egészségvédelmi-, környezetvédelmi- és 
tűzvédelmi, továbbá ÁNTSZ előírásokat be kell tartani. Az esetlegesen felmerülő 
balesetekért, műszaki-biztonsági hibákért az engedélyes teljes körű felelősséget 
vállal. 

o.) A közterület-használat megszűnése után, gondoskodni kell a terület  
– engedélyes költségén való − megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint 
az eredeti állapot visszaállításáról. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert fenti feltételek kikötése 
mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 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: 
 
477/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 194 - 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítását melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
478/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 471/2012. (VIII. 23.) számú 
(Temető rendezési terv elfogadása) önkormányzati határozatot. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
479/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a VÁR-

KERT Kft. által készített temető rendezési tervet. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, kérjen be árajánlatot az elkészült 

köztemető rendezési terv alapján egy általános kertészeti tervre, valamint a 2. parcella 
részletes terveire. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a rendezési terv 1 példányát 
adja át a temető üzemeltetéséért felelős Gyertyaláng Kft.-nek azzal, hogy az abban 
foglaltakat a további fejlesztések során köteles figyelembe venni és egyúttal betartani. 

 
Határidő: 1-3. pontra azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2-3. pontra: jegyző 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
480/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Budakeszi Labdarúgó Akadémiával a 2092 Budakeszi 2415 hrsz-ú Sportpálya 
megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kötendő szerződést az alábbi módosításokkal:  
a) az eredeti és 2012. augusztus 31-ig érvényben lévő üzemeltetési szerződés kerüljön 

változatlan formában újra megkötésre 2012. december 31-ig,  
b) a mérőóra állások 2012. szeptember 1-én kerüljenek rögzítésre, így ettől az 

időponttól kezdve a sportpályán fogyasztott víz, gáz és áram költségeket a 
Budakeszi Labdarúgó Akadémia viseli.  
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a sportpálya hasznosításával kapcsolatos szerződést 
2012. december 31-ig újratárgyalja az esetlegesen felmerülő önkormányzati beruházások 
tükrében. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot, hogy a 2415 hrsz-ú sportpálya megnevezésű ingatlan telekhatárának 
felmérésére kérjen be árajánlatot. A beérkezett árajánlatok alapján felkéri a képviselő-
testületet, hogy a telekhatár rendezését végezze el.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az alpolgármestert, hogy 
kezdjen tárgyalásokat a Blue Banana SC-vel a sportpálya területén található kerékpáros 
pálya üzemeltetési szerződésével kapcsolatban, különös tekintettel a kerékpáros pálya 
elkerítésére, a kerékpáros pálya vízfogyasztásának egyedi mérésére, valamint a pálya 
biztonságos és kulturált használatának feltételeire. 

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

 
Határidő: 1. és 3-5. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 5. pontra: pontpolgármester 
 2. pont: 2012. december 31. 3. pontra: FVB elnöke 
  4. pontra: jegyző és alpolgármester 
 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit 
Bernadett igen, Czifra Zsuzsanna igen, Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília igen, Ohr Alajos 
igen, Pataki Judit igen, Somlóvári Józsefné igen, Szabó Ákos Péter igen, Tömösi Attila igen) 
névszerinti szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
481/zárt/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról, 

illetőleg az eljárás eredményéről szóló mellékletben szereplő írásbeli összegezést 
jóváhagyja a mellékletben szereplő Bírálóbizottság tárgyalást megelőző, valamint eljárást 
lezáró döntési javaslatát tartalmazó bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok 
alapján. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Projektmenedzsment szolgáltatás nyújtása a, 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” tárgyú, KEOP 1.2.0/09-11-
2011-0025 azonosítószámú projekttel kapcsolatban” tárgyú feladat ellátásával a 
GREENEXION Kft.-t (Budapest 1085, Horánszky utca 7.) bízza meg, a megbízási díj 
fedezetét a projekt önrészének, illetve támogatásának terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a Kbt. 124. § (6) –
nek megfelelően - a GREENEXION Kft.-vel (Budapest 1085, Horánszky utca 7.) 
kötendő megbízási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
482/zárt/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete – a 432/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati 
határozat alapján – mellékelt szerinti tartalommal elfogadja a dr. Dózsa Ernő Ügyvédi 
Irodával a Nagyszénászugi Viziközmű Társulat teljes iratanyagának átvilágítására, a 
behajtandó összegek beszedésére, valamint a végrehajtási eljárások lefolytatására, 12 
hónap határozott időre kötendő megbízási 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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
483/zárt/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a főépítészi teendők ellátásával bruttó 400.000,- Ft/hó díjazásért 

Kerekes Györgyöt bízza meg 2012. augusztus 23-tól a főépítészi feladatok ellátására kiírt pályázat 
eredményes lefolytatásáig az alábbiak szerint: 
a) a főépítész tevékenységét heti két nap, hétfőn és szerdán köteles ellátni a Polgármesteri 

Hivatalban a következő időbeosztással: 
a. minden hét hétfői napján: 8.00 – 17.30 óra; ezen belül az ügyfelek rendelkezésére 

áll ügyfélfogadási időben, 13.00 – 17.00 óra között; 
ab) minden hét szerdai napján: 8.00 – 16.30 óra; ezen belül az ügyfelek rendelkezésére 

állni ügyfélfogadási időben, 8.30 – 16.00 óra között. 
b) az a) pontban foglaltakon túlmenően a főépítész köteles a napirend szerint illetékes 

bizottsági, képviselő-testületi üléseken, valamint szakmai fórumokon, további 
képzéseken és egyéb egyeztetéseken részt venni. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározottak szerint a megbízási szerződés előkészítésére, valamint a polgármestert 
annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
484/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi 
teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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485/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és 

munkáltatót terhelő járulékos keretéből átcsoportosít az általános tartalékkeretbe az 
alábbi bontásban:  
a) rendszeres személyi juttatások és járulékok keretből 1.000.000,- Ft-ot,  
b) külső személyi juttatások és járulékok keretből 368.039,- Ft-ot.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 
2012. évi költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, 
valamint a polgármestert, hogy azt terjessze a képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
486/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kopjafa és környéke rendezésére 400.000,- Ft-ot 
biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
487/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 355/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozatot 
(fejlesztési tartalékból átcsoportosítás) az alábbiak szerint módosítja: az 1. pontban szereplő  
„20 MFt-ot pedig átcsoportosít” szövegrész helyébe „10,5 MFt-ot pedig átcsoportosít” 
szövegrész lép. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
488/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a költségvetés egyes sarkalatos kiadási és bevételi 
sarokszámainak 2012. évi várható teljesüléséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
489/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
22. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft-től érkezett 30.000.000,- Ft 

osztalékot fejlesztési céltartalékba helyezi. 
23. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
490/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
10 Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt 2012. évi önrészére 36.000.000,- Ft-ot 
biztosít a 2012. évi költségvetés fejlesztési tartalékkeret terhére. 

11 Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
491/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés fejlesztési tartalékából 

64.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a 2012. évi költségvetés finanszírozási tartalékába. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
492/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja melléklet szerinti tartalommal a Keszivíz Kft. 
ügyvezetője számára meghatározott 2012. évi teljesítménykövetelményt és annak aláírására 
felkéri a polgármestert.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
493/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium tornatermi folyosó és 
öltöző beázásának javítási költségeire bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
494/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Nagy Sándor József 
Gimnázium „közös játék és tanulás határtalanul” című pályázatához szükséges fenntartói 
támogatói nyilatkozat aláírására azzal, hogy a nyilatkozat elvi támogatást jelent, annak aláírása 
pénzügyi kötelezettségvállalással nem jár. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
495/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Nagy Sándor József Gimnázium 
pedagógiai programjának módosítását, mely a 2012-2013-as tanévben kerül kidolgozásra. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta 
Dénes György főépítésszé történő megbízását. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő mellette és ellen szavazat nélkül és 10 tartózkodással nem fogadta 
el Földi Zoltán Attila főépítésszé történő megbízását. 
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A jelenlévő 10 fő képviselő mellette szavazat nélkül, 1 ellen szavazattal és 9 tartózkodással 
nem fogadta el Juhász Kálmán főépítésszé történő megbízását. 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő mellette és ellen szavazat nélkül és 10 tartózkodással nem fogadta 
el Schreffel János főépítésszé történő megbízását. 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
határozat az alábbiakkal egészüljön ki: 
− a határozat 1. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete a főépítészi 

teendők ellátásával bruttó 320.000,- Ft/hó díjazásért Dénes Györgyöt bízza meg 2012. 
szeptember 14-től 2013. március 14-ig; 

− a határozat 1. pontja a következő ac) bekezdéssel egészül ki: „minden hét pénteki 
napján: 8.00–13.30 óra; ezen belül az ügyfelek rendelkezésére állni ügyfélfogadási 
időben, 8.30 – 12.00 óra között.” 

− a határozat 3. pontja a következő: „Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dénes 
Györgyöt, hogy a Budakeszi Tervtanácsba a főépítészi pályázaton részt vevő összes 
Budakeszi lakost lehetőleg vonja be.” 

− a határozat a következő 4. ponttal egészüljön ki: „Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felkéri Dénes Györgyöt, hogy a településen lakó fiatal építészekkel vegye fel a 
kapcsolatot a minél hatékonyabb együttműködés érdekében.” 

 
A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
496/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a főépítészi teendők ellátásával bruttó 320.000,- Ft/hó díjazásért 

Dénes Györgyöt bízza meg 2012. szeptember 14-től 2013. március 14-ig a az alábbiak szerint: 
c) a főépítész tevékenységét heti három nap, hétfőn, szerdán és pénteken köteles 

ellátni a Polgármesteri Hivatalban a következő időbeosztással: 
a. minden hét hétfői napján: 8.00 – 17.30 óra; ezen belül az ügyfelek 

rendelkezésére áll ügyfélfogadási időben, 13.00 – 17.00 óra között; 
ab) minden hét szerdai napján: 8.00 – 16.30 óra; ezen belül az ügyfelek 

rendelkezésére állni ügyfélfogadási időben, 8.30 – 16.00 óra között; 
ac) minden hét pénteki napján: 8.00 – 13.30 óra; ezen belül az ügyfelek 

rendelkezésére állni ügyfélfogadási időben, 8.30 – 12.00 óra között. 
d) az a) pontban foglaltakon túlmenően a főépítész köteles a napirend szerint illetékes 

bizottsági, képviselő-testületi üléseken, valamint szakmai fórumokon, továbbá 
képzéseken és egyéb egyeztetéseken részt venni. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az önkormányzat ügyvédjét az 
1. pontban meghatározottak szerint a megbízási szerződés előkészítésére, valamint a 
polgármestert annak aláírására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dénes Györgyöt, hogy a Budakeszi 
Tervtanácsba a főépítészi pályázaton részt vevő összes Budakeszi lakosú pályázót 
lehetőleg vonja be. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dénes Györgyöt, hogy a településen lakó 
fiatal építészekkel vegye fel a kapcsolatot a minél hatékonyabb együttműködés 
érdekében. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester, 
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 2. pontra: polgármester, jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3-4. pontra: főépítész 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát az alábbi 3. ponttal egészíti ki: 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi jóváhagyást 
követően -, hogy amennyiben a Vadász és Társai Építőművész Kft nem fogadja el az 1. 
pontban megjelölt összeget, akkor a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel 
a szerződést megkösse. 
 
A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
497/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Vadász és Társai Építőművész Kft részére – a 461/2011. (X. 27.) 

határozat 3. pontjában foglalt kiviteli tervdokumentációra előirányzott 2.100.000,- Ft+ÁFA összegen felül 
– 500.000,- Ft+ÁFÁ-t biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Vadász és Társai Építőművész Kft. 
írásos elfogadó nyilatkozata alapján az 1. pontban meghatározott összegű szerződés megkötésére.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi jóváhagyást követően -, 
hogy amennyiben a Vadász és Társai Építőművész Kft nem fogadja el az 1. pontban megjelölt összeget, 
akkor a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést megkösse. 

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
498/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadja el ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd írásbeli 
beszámolóját a folyamatban lévő ügyekről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
499/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az önkormányzat ügyvédjét, 

vizsgálják meg, ki a felelős a Polgármesteri Hivatalban a GVOP-4.3.2-2004-12-0009/4.0 
sz. pályázat sikertelenségéért, valamint arra, hogy tegyék meg a szükséges 
intézkedéseket. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az önkormányzat ügyvédjét, 
vizsgálják meg, hogy az ÁROP 3.A.1. – „A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése” 
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című pályázat elégtelen teljesítése miatt kit terhel a felelősség, valamint arra, hogy tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a BVV Kft-t, 
mutassa ki, hogy a BSZM Kft előző ügyvezető igazgatója (Doleschall Tamás) milyen 
jogcímen és mennyi pénzt vett fel mind a hivataltól, mind a BVV Kft-től, annak 
megjelölésével, hogy a teljesítési igazolásokat ki írta alá. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, az ügyvédi 
iroda közreműködésével vizsgálják meg, kit terhel a felelősség azért, hogy hagyták lejárni 
az új szennyvíztisztító-telepre vonatkozó engedélyeket, melyek már nem megújíthatók, 
tekintettel arra, hogy ez veszélyezteti a projekt megvalósulását és anyagi terhet ró az 
önkormányzatra. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3. pontra: jegyző, BVV Kft ügyvezető 
 4. pontra: polgármester, jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
500/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Helyi Médiaszolgáltató 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 2012. október 13. naptól 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a főszerkesztői feladatok ellátására 2012. 
november-december hónapokra 600.000,- Ft + Áfa összeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott 
szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
501/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Dr. Bíró Györgyné, dr. Csomor Rita, dr. Riegel László és 
Szécsiné Szabó Lilla HÉSZ változásán alapuló kártalanítási igényét (ikt. szám: 3993/2012.) a 
2423 hrsz-ú területtel kapcsolatban elutasítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
502/a/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy adjon pénzügyi 
felelősségvállalásról ügyvédi nyilatkozatot az 501/zárt/2012. (IX. 13.) és az 502/zárt/2012. (IX. 
13.) számú önkormányzati határozatokkal kapcsolatos Helyi Építési Szabályzat módosításán 
alapuló kártalanítási igényekről adott jogvéleményéhez. 
 
Határidő: azonnal Felelős: Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
502/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Micskó Imre jogi képviseletében eljáró, Menczingerné 
Bokor Andrea ügyvéd HÉSZ változásán alapuló kártalanítási igényét (ikt. szám: 3987/2012.) a 
2398/2 hrsz-ú területtel kapcsolatban elutasítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
503/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Exandas Kft.-vel 2012.05.11. napján, 

a „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekt (a továbbiakban: Projekt) 
megvalósításával kapcsolatos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása tárgyában 
létrejött megbízási szerződés melléklet szerinti módosítását. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogi megfelelőség 
ellenőrzését követően a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit 
Bernadett igen, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna igen, Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília 
igen, Ohr Alajos igen, Pataki Judit igen, Somlóvári Józsefné igen, Szabó Ákos Péter igen, 
Tóth Gábor igen, Tömösi Attila igen) névszerinti szavazással az alábbi határozatot hozta: 
 
504/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról, 

illetőleg az eljárás eredményéről szóló mellékletben szereplő írásbeli összegezést 
jóváhagyja a mellékletben szereplő Bírálóbizottság tárgyalást megelőző, valamint eljárást 
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lezáró döntési javaslatát tartalmazó bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok 
alapján. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási 
feladatok ellátása”tárgyú feladat ellátásával a Wise Advisory Group Kft.-vel (1055 
Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 4.) bízza meg, a megbízási díj fedezetét a projekt 
önrészének, illetve támogatásának terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a Kbt. 124. § (6) –
nek megfelelően - a Wise Advisory Group Kft.-vel (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. 
fszt. 4.) a megbízási 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: 
 
505/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Dr. Disztos Dóra Ügyvédi Irodával 

2012.08.21. napján, a „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekt (a továbbiakban: 
Projekt) megvalósításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása tárgyában létrejött 
megbízási szerződés melléklet szerinti módosítását. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogi megfelelőség 
ellenőrzését követően a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi 
módosításokkal fogadja el a határozati javaslatot: 

− 2. pont c) bekezdése a következő: a szippantott szennyvizek gyűjtése és tisztítása, a 
csapadékvíz-elvezetésének garantálása;  

− 2. pont j) bekezdése a következő: helyi kirendeltség létesítése;  
− 3. pont a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármester, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű vagyon 
értékelésével kapcsolatos pályáztatás lebonyolítására és a szerződés előkészítésére. 

 
506/zárt/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
12 Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a vizíközmű-szolgáltatás biztosítására, a 

bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló tárgyalások megkezdésére, a 
lehetséges üzemeltetőkre vonatkozó tájékoztatást. 

13 Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a lehetséges 
üzemeltetőkkel bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére irányuló tárgyalások 
megkezdésére az alábbi szempontok figyelembevételével: 
6. a leendő üzemeltetőnél megjelenő tőkeerő, valamint üzembiztonság, 
7. a szennyvízelvezető- és tisztító rendszer további biztonságos üzemeltetése, 
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8. a szippantott szennyvizek gyűjtése és tisztítása, a csapadékvíz-elvezetésének 
garantálása, 

9. az üzemeltetési jog megszerzésének ellenértéke az elvégzendő szakmai, pénzügyi 
számítások alapján, 

10. a használatért fizetendő bérleti díj összege,  
11. a szennyvízprojekt kapcsán biztosítandó önerőhöz való hozzájárulás mértéke, 
12. az üzemeltető cégben tulajdonrész szerzése, 
13. legalább egy hely biztosítása a cég igazgatótanácsában, 
14. legalább egy hely biztosítása a cég felügyelőbizottságában, 
15. helyi kirendeltség létesítése. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű vagyon értékelésével kapcsolatos pályáztatás 
lebonyolítására és a szerződés előkészítésére. 

 
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: 
 
507/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés általános 

tartalékkeretéből 150.000.-Ft-ot átcsoportosít a 2012. évi „Kulturális Alapba”. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy készítse elő a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
 
Határidő: 1-2. pont: azonnal    Felelős: 1. pont: polgármester 
              2. pont: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
508/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 2011/2012-es 
tanévről szóló beszámolóját és a 2012/2013-as tanév kezdéséről szóló tájékoztatóját melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
509/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium 2011/2012-es tanévről 
szóló beszámolóját és a 2012/2013-as tanév kezdéséről szóló tájékoztatóját melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
510/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2011/2012-es tanévről szóló beszámolóját és a 2012/2013-as tanév kezdéséről szóló 
tájékoztatóját melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
511/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 2011/2012-es nevelési évről szóló 
beszámolóját és a 2012/2013-as nevelési év kezdéséről szóló tájékoztatóját melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
512/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda 2011/2012-es nevelési évről 
szóló beszámolóját és a 2012/2013-as nevelési év kezdéséről szóló tájékoztatóját melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
513/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP–1.2.0/09-11-211-0025 azonosító 
számú projekt kapcsán felmerülő, támogatásból el nem számolható költségekre 300.000 Ft 
keretösszeget  biztosít a 2012. évi általános tartalékkeret terhére.  

 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester  
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
514/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HP&HP Bt-vel (2092. Budakeszi, Fő utca 82., 

képviseli: Hajdú Éva) 2011. 05. 20-án megkötött hatósági szerződés 5.2 számú pontjában 
meghatározott közterület-használati díjat a Dózsa György térre áttelepített elárusítóhely 
tekintetében 2012. augusztus 01-től árusítás esetén 2.000,- Ft-ban, nem árusítás esetén 
1.000,- Ft-ban határozza meg. A szerződés többi része változatlan tartalommal érvényben 
marad. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a HP&HP Bt-
vel 2011. május 20-án megkötött hatósági szerződés 5.2 pontjának 1. pontban foglaltak 
szerinti módosításának elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
    
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
515/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 123/2011. (IV. 28.) számú (Polgármesteri Hivatal 
átszervezése) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

   a) Jegyző 
 b) Aljegyző 
 c) Osztályok 

• Kabinet (17 fő) 
Projektcsoport 

• Igazgatási és Szervezési Osztály (14 fő) 
  Szervezési Csoport 
• Okmányiroda és Gyámhivatal (11 fő) 
  Okmányirodai Csoport 
• Pénzügyi Osztály (17 fő) 

  Adó Csoport 
  Gazdálkodási Csoport 

• Építéshatósági Osztály (6 fő)” 
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Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
516/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete az oktatási intézmények gyermekorvosi, védőnői 

feladatainak 2011/2012. tanévben történt ellátásáról szóló iskola- védőnői tájékoztatókat 
melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági- Környezetvédelmi- és 
Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel az iskola-védőnők 
tevékenységét és arról minden oktatási évet követően tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

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

       2. pontra: 2013. szeptemberi Kt. ülés      2. pontra: KKKB elnöke 
                                                                                                                                        
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
517/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
                                                                                                              
5. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján a melléklet szerinti tartalommal pályázatot 
hirdet iskolai védőnői munkakör betöltésére. 

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

 
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: 
 
518/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt által meghirdetett „Tegyünk 

együtt a méhnyakrák ellen” HPV elleni védőoltás programban a 15 éves leányok 
létszámát figyelembe véve nem nyújt be pályázatot. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, 
hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor vizsgálja meg a Budakeszi leánygyermekek 
HPV oltásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását.    

 
Határidő: 1-2 pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: PKB elnöke 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
519/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
8. Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatokat ellátó Alpha-Vet Kft. 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatót melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
9. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági- Környezetvédelmi- és 

Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a gyepmesteri feladatokat 
ellátó Alpha-Vet Kft. tevékenységét, valamint a Polgármesteri Hivatallal közösen értékelje 
a gyepmesteri tevékenységet és arról félévente tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

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

       2. pontra: 2013. januári KT. üléstől    2. pontra: KKKB elnöke 
                                   kezdve folyamatos                                                                                                                 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
520/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
10. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közterület-felügyelők tevékenységével kapcsolatos 

tájékoztatót melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági- Környezetvédelmi- és 

Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a közterület-felügyelők 
tevékenységét, valamint a Rendőrséggel és a Polgármesteri Hivatallal közösen értékelje azt 
és arról félévente tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

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

       2. pontra: 2013. januári KT. üléstől      2. pontra: KKKB elnöke 
                                   kezdve folyamatos                                                                                                                 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
521/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
12. Budakeszi Város Képviselő-testülete a mezőőr tevékenységével kapcsolatos tájékoztatót 

melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  
13. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági- Környezetvédelmi- és 

Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel a mezőőr tevékenységét, 
valamint a Rendőrséggel és a Polgármesteri Hivatallal közösen értékelje a mezőőri 
tevékenységet és arról félévente tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

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

       2. pontra: 2013. januári KT. üléstől                2. pontra: KKKB elnöke 
                                   kezdve folyamatos                                                                                                                 
 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 210 - 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
522/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Széchenyi István Általános Iskola 2012/2013-as 

tanévben túllépje a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 3. számú melléklet I. rész a) és b) 
pontjában előírt maximális tanulói létszámokat az alábbiak szerint:  

 
Osztályok: 

2.b osztály 32 fő 
2.d osztály 31 fő 
3.b osztály 29 fő 
3.f osztály 30fő 
4.b osztály 29 fő 
4.d osztály 28 fő 
4.f osztály 27 fő 

 
Napközis Csoportok 

 
2. csoport 30 fő 
3. csoport 32 fő 
4. csoport 31 fő 
5. csoport 30 fő 
6. csoport 32 fő 
7. csoport 32 fő 
8. csoport 32 fő 
9. csoport 28 fő 
10. csoport 31 fő 
11. csoport 32 fő 
12. csoport 29 fő 
13. csoport 30 fő 
14. csoport 32 fő 
15. csoport 35 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: SZIA igazgatója 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
523/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 9. számú 
módosító okiratát 2012. október 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 211 - 

Határidő: 2012. október 01. Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
524/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete mellékelt szerinti tartalommal tudomásul veszi a Nagy 
Sándor József Emlékház épületében Idegenforgalmi Információs Pont kialakításáról szóló 
tájékoztatót 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
525/2012. (IX. 13.) 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:  2012. november 12. (hétfő) 18.00 óra  

 A közmeghallgatás helye:  Erkel Ferenc Művelődési Központ 

  (2092 Budakeszi, Fő u. 108.) 

 

 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
526/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagyszénászug külterületi „Üh” hétvégi 
házas üdülőterületté történő átminősítéssel kapcsolatosan felkéri a megfelelő szakbizottságokat 
és Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalát, hogy az ehhez szükséges előkészítő munkálatokat, 
egyeztetéseket kezdje meg.  
 
Határidő: folyamatos            Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
527/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény alapján foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők és a 
regisztrált álláskeresők közfoglalkoztatása tárgyában a Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ által megküldött Hatósági Szerződést melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzatot terhelő bruttó 550.080,- Ft 
önrészből 330.048,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés közfoglalkoztatási keretéből biztosít.  A 
fennmaradó 220.032,- Ft-ot a 2013. évi költségvetés közfoglalkoztatás keretének terhére 
fogja biztosítani.   

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, ellen szavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
528/a/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a szűkös költségvetési keretek miatt jelenleg nem tudja 
támogatni a Szabó Öntészeti Kft. Himnusz szobor felújítására vonatkozó ajánlatát. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
528/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Szent Korona és a Himnusz–szobor találkozása” 2012. 
szeptember 15-én  15:00-17:00 óra közötti rendezvény idejére bevezetésre kerülő ideiglenes 
forgalomkorlátozásokról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
529/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Kenderföld utcai útépítő közösség fennmaradó 
költségének megelőlegezését, ezért 989.499,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
általános tartalékkerete terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy indítsa meg a Budakeszi 2306/32 
helyrajzi számú ingatlan tulajdonosával szemben az útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére, 497.892,- 
Ft befizetésére történő kötelezési eljárást az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.) 
önkormányzati rendelet 7. § alapján.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 2306/8 helyrajzi számú telek 
tulajdonosával szemben akkor indítja el az érdekeltségi hozzájárulás befizetésére kötelezést, ha az útépítés 
befejezése után 30 nappal nem kerül az önkormányzat számlájára a hiányzó 140.000,- Ft. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kenderföld utcai építőközösség 
ügyeiben a szükséges intézkedések megtételére, és azok aláírására. 

  

Határidő: 1-2. és 4. pontra: azonnal 
 3. pontra: az útépítés bejezése után 30 nappal 
Felelős: 1- 4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
530/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. (1134 

Budapest, Váci út 72-74.) részére, a GA Magyarország Kft. (2045 Törökbálint,Tópark 
u.1/a.) által készített „5802950540 munkaszámú, Budakeszi, Fő utca 284/20 
transzformátorállomásból kitápláló 1kV-os kábelek cseréje kiviteli terv” tárgyú 
dokumentáció alapján, az elektromos és közvilágítási kábelek cseréjére a 495/1 helyrajzi 
számú Dózsa György téri közterületre a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi 
feltételekkel:  
Amennyiben a Dózsa György téren a BKV pavilon Fő utcai gyalogátkelőhelytől elvezető 
járdához csatlakozó - a CBA áruház és a Cukrászda épülete között lévő parkoló 
bejáratának irányába - a téren átvezető ~1,8 méter széles gyalogjárda aszfaltburkolatába 
bele kell bontani, úgy azt teljes hosszában és szélességében új aszfaltszőnyeggel kell 
ellátni. Burkolatbontással járó munkát a nagy hétvégi gyalogos forgalom miatt csak hétfő 
08:00 órától péntek 12:00 óráig lehet végezni. A burkolat helyreállítási munkákat a 
megadott határidőig be kell fejezni. Ha jelen hozzájárulás kiadásától számított 5 éven 
belül Budakeszi Város Önkormányzata beruházásában a Dózsa György téren átépítési 
munkák kezdődnek, úgy a tárgyi vezetékek áthelyezésének költsége az engedélyest 
terheli. Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és 
nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és 
hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás 
napjától számított 2 évig érvényes.  

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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
531/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete Ódor János (2092 Budakeszi, Batthyány utca 32/A) 

kérelmére és részére az Átrium Építési Iroda (1172 Budapest, Jászkisér utca 59.) által 
készített „Budakeszi, Paplanhát utca 2306/70 hrsz. új lakóépület építése” tárgyú 
dokumentáció alapján a Paplanhát utca (2306/87 hrsz.) és a Márity utca (2306/66 hrsz.) 
közterületére útcsatlakozás (kapubehajtó) és a gyalogjárda létesítésére a tulajdonosi 
hozzájárulást megadja az alábbi feltételekkel:  
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      A kapubehajtó burkolatát 8 cm vastagságú, az ingatlan körüli gyalogjárda burkolatát 6 cm 
vastagságú, téglatest alakú, szürke színű térkőből kell megépíteni, melyek alépítményét a 
várható forgalmi terhelésre méretezni szükséges. A Márity utca felöli oldalon a gyalogjárdát 
a buszmegálló burkolatához csatlakoztatva kell megépíteni. A gyalogjárda oldalesése az 
útpálya irányába maximum 2% lehet. Az útpálya aszfalt burkolatához a kapubehajtót 
futósorral kell csatlakoztatni. A kapubehajtóban a gyalogjárda csatlakozást a szegélyekkel 
lehatárolt ívekben 2-4 cm-re le kell süllyeszteni és rámpával szintben kell csatlakoztatni. A 
járdaszegély és az útszegély közötti zöldterületet alacsony növésű (maximum 40 cm-
magasságra növő) növényzettel kell ellátni. Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek 
igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. A tulajdonosi 
hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.  

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 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
532/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi 

Rendőr-Főkapitánysággal, mint bérlőkijelölésre jogosult munkáltatóval a Budakeszi 
Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő öt fiatal pályakezdő rendőr elhelyezése céljából a 
Budakeszi, Fő u. 133. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakás 
használatára 2012. október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig tartó határozott 
idejű használati szerződést  köt.1 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a lakáshasználati 
szerződés módosításának előkészítésére és a polgármestert annak aláírására. 

  
Határidő: 1-2. pontra: 2012. szeptember 30. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
533/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Árpád fejedelem téren lévő, beépítetlen 
terület megnevezésű, 2306/65 hrsz-ú, 1 ha 7132 m2 alapterületű ingatlanra vonatkozóan két 
hivatalos értékbecslés elkészítésére bruttó 100.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkerete terhére, felhatalmazza a polgármestert a megrendelések 
aláírására. 
 

                                           
1 öf. 570/2012. (X. 12.) 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
534/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Árpád fejedelem téren lévő, beépítetlen 
terület megnevezésű, 2306/65 hrsz-ú, 1 ha 7132 m2 alapterületű ingatlanon a geodéziai munkák 
elvégzéséhez hozzájárul. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
535/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szabó Sándor úr által a Pilóta emlékmű 
állításával kapcsolatban benyújtott dokumentáció nem felel meg a műszaki tervdokumentáció 
alapvető követelményeinek.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
536/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az érintett egyesületeket, hogy a Farkashegy 

Repülőtér Szolgáltató és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság bejegyzése és a cégindítása érdekében a szükséges intézkedéseket 
haladéktalanul tegyék meg.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Farkashegy Repülőtér Szolgáltató és Üzemeltető 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján kívánja bonyolítani a 
Navicom-Plusz Bt ingatlanfejlesztési kérelmének ügyét, és kifejezi azon álláspontját, 
hogy az ingatlanfejlesztés csak a repülő klubok által kizárólagosan használt repülőtér 
területen valósulhat meg. 

 
 
Határidő: 1. pontra: 2012. október 1. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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537/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja, hogy a Budakeszi Jövőjéért 

Zenei Egyesület szervezésében a Budakeszi Fő tér alatt található színpadon a 2012. évben 
ingyenes unplugged koncertek kerüljenek megrendezésre azzal, hogy a Budakeszi 
Jövőjéért Zenei Egyesület a koncertek megrendezése előtt a jogszabályoknak megfelelő 
bejelentési és engedélyeztetési kötelezettségének eleget tesz.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Fő tér alatt található színpadot az 1. 
pontban megjelölt koncertek megrendezése céljából térítésmentesen bocsátja Budakeszi 
Jövőjéért Zenei Egyesület használatába és a koncertekhez szükséges áramellátást 
díjmentesen biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Czifra Zsuzsanna képviselőt, hogy 
kezdeményezzen tárgyalásokat a Budakeszi Jövőjéért Zenei Egyesülettel a 2013. évben a 
Budakeszi Fő téri színpadra szervezendő unplugged koncertek engedélyezésének 
feltételeiről és az ezzel kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötése céljából. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 3. pontban 
megjelölt együttműködési megállapodás elkészítésére és a polgármestert a megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra. polgármester 
 3. pontra: Czifra Zsuzsanna képciselő 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
538/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Nap-ÉJ ünnep” kulturális rendezvény 

lebonyolítását engedélyezi Molnár András számára a Budakeszi, Árpád fejedelem tér 
alatti helyszínen 2012. szeptember 22. napján 14:00 és 21:00 óra között azzal, hogy 
Molnár András a vonatkozó népegészségügyi, munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások 
betartásáról, valamint a parkolási rend biztosításáról köteles gondoskodni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy az 1. 
pontban megjelölt rendezvény zökkenőmentes lebonyolítása céljából együttműködési 
megállapodást dolgozzon ki, amelyben a szervező kötelezettségei egyértelműen 
rögzítésre kerülnek, továbbá felkéri a polgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra. polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
539/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főnix Film Budakeszi várost bemutató 
filmjének forgatására tett ajánlatát nem fogadja el. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
540/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés 
közötti legfontosabb eseményekről. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
541/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. szeptember 13-i képviselő-testületi 
ülésre készített lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
542/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 1 fő pedagógus álláshely bővítését engedélyezi a 

Széchenyi István Általános Iskolában a közalkalmazotti törvényben meghatározott 
besorolás szerinti bérrel, melyre a fedezetet a Széchenyi István Általános Iskola és a 
Szőlőtő Kéttannyelvű Oktatási Nonprofit Kft. között létrejött támogatási szerződés 
biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) számú önkormányzati rendelet 1. pontban 
meghatározottak szerinti módosításának előkészítésére, valamint a polgármestert annak 
képviselő-testület elé terjesztésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: polgármester, jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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543/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az orvosi rendelő épülete fűtési rendszerének 

korszerűsítésére és átalakítására 2.900.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az orvosi rendelő épülete fűtési 
rendszerének korszerűsítési és átalakítási munkálatainak elvégzésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
544/2012. (IX. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os Kopjafa mellett felállítandó 
emlékkőre általános – a konkrét neveket nem tartalmazó – szöveg kerüljön megfogalmazásra. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
545/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az alábbi saját 

fenntartásában álló intézményei:  
− Széchenyi István Általános Iskola,   
− Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,  
− Nagysándor József Gimnázium,  
tekintetében a fenntartói jogot átadja az állami intézményfenntartó központnak azzal, hogy   
a  továbbiakban is gondoskodik a felsorolt intézmények működtetésről.  

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete szintén kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 1. 
számú pontban felsorolt intézmények fenntartó váltásával összefüggésben nem 
következhet be minőségromlás az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalában. 

3.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és az Oktatási, 
Közművelődési és Jogi Bizottság elnökét, hogy az 1. pontban felsorolt intézmények 
tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott 
állami intézményfenntartó központtal tárgyalásokat folytasson, valamint szintén e 
jogszabályban meghatározott köznevelési szerződéseket az önkormányzat ügyvédjével 
dolgozza ki és terjessze azt elő a Képviselő-testület elé.  

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

3. pontra: novemberi Kt. ülés                             3. pontra: polgármester,    
                                                                                                   OKJB. elnöke, 
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                                                                        ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd   
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
546/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tekintettel a remeteszőlősi lakosok igényére is továbbá 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntésére úgy határoz, hogy 
nem áll szándékában közös önkormányzati hivatal létrehozása Remeteszőlős Község 
Önkormányzatával. A képviselő-testület álláspontja szerint, minden szempontból előnyösebb a 
két település számára, ha Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatával köt Remeteszőlős 
megállapodást.  
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
547/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 123/2011. (IV. 28.) számú (Polgármesteri Hivatal 
átszervezése) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:  

 „a)Jegyző 
b) Aljegyző 
 c) Osztályok 

1. Kabinet (18 fő) 
Titkárság 
Projektcsoport 

2. Igazgatási és Szervezési Osztály (14 fő) 
  Szervezési Csoport 
3. Okmányiroda és Gyámhivatal (11 fő) 

  Okmányirodai Csoport 
4. Pénzügyi Osztály (17 fő) 

  Adó Csoport 
  Gazdálkodási Csoport 

5. Építéshatósági Osztály (6 fő)” 
 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
548/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakörnyéki Bíróság 8.P.20.670/2011/13. 
számú ítéletében megállapított kártérítés, annak kamata, valamint a perköltség 
megfizetésére 189.834.-Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
meghatározott összeg megfizetésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, a hivatal vizsgálja meg, hogy az 
önkormányzat biztosítása kiterjed-e a hasonló jellegű károkozásra.  

 
 
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: 
 
549/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a KEOP-1.2.1/09-11-2011-
0025 azonosító számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
realizálására vonatkozóan a Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft.-vel 
kötött Támogatási Szerződés 6. sz. mellékletében végrehajtandó – a jelen előterjesztés 2. 
mellékletében rögzített -  változások egyeztetésére és a változások a Közreműködő Szervezettel 
történő egyeztetés szerinti átvezetésére.  
  
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
550/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 158/2012. (IV. 12.) számú 

önkormányzati határozatának 1. pontjában biztosított céltartalékba helyezett 
1.000.000,-Ft-ot a Kenderföld utcai útburkolat javítására biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 447/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati 
határozatának 2. pontjában biztosított 700.000. -Ft-ot az előzetesen egyeztetettek szerint a mart aszfalt 
beszerzésére fordítja és azt a Kenderföld utcai útburkolat javítására biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 529/2012. (IX. 13.) számú 
önkormányzati határozatának 4. pontjában adott felhatalmazás alapján, a mellékletben 
csatolt Budakeszi Város Önkormányzata és a BITUSPÉC Útépítő – és Fenntartó Kft 
között a „Budakeszi, Kenderföld u. (Kerekmező u.- Harmatfű u.) és a Kerekmező u. 
(Kenderföld u. – Márity u.) útjavítási munkái” tárgyú vállalkozási szerződés aláírására 
- a jogi megfelelőségi nyilatkozatot követően - felhatalmazza a polgármestert.  

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

                                                                                    3. pontra: polgármester,  
      ifj. dr. Szilágyi István 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
551/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a finanszírozási céltartalékból 
10.000.000.- Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékkeretbe.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse elő a 2012. évi 
költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a 
polgármestert, hogy terjessze a Képviselő-testület elé.  

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

    2. pontra: polgármester, jegyző  
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
552/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete  a   közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében 
a Rákóczi-Erkel utcai rácsos folyóka felújítására 1.350.000.-Ft keretösszeget biztosít a 
2012. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.   

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkák lebonyolítására és 
felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a jogi 
megfelelőségi nyilatkozat kiállítását követően a vállalkozási szerződés aláírására. 

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

2. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője, 
ügyvéd 

 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
553/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
6 Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal 

(KKK) és a Magyar Közút Zrt.-vel sebességkorlátra figyelmeztető berendezések 
kiépítésére kötött társfinanszírozási szerződés 1. számú kiegészítését elfogadja. 

7 Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és a Magyar Közút Zrt. - vel a 
társfinanszírozási szerződés 1. számú kiegészítését az ügyvédi véleményezés alapján 
aláírja. 

8 Budakeszi Város Képviselő-testülete a 472/2012. (VIII. 23.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal                               Felelős: 1-3. pontra: polgármester  
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
554/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. október 27. - november 4. közötti 

időszakra a Budakeszi Temető mellékbejáratának közösségi közlekedéssel történő 
megközelítését megkönnyítő ideiglenes buszmegállóhely kialakítását támogatja. A 
megállóhely kijelölésben érintett üzemeltetők általi, és a közútkezelői 
forgalombiztonsági szempontokat kielégítő, a BVV Kft. árajánlatban szereplő műszaki 
színvonalú kialakításához a buszmegálló kiépítésére 208.220.-Ft+ÁFÁ-t biztosít az 
általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy az ideiglenes 
megállóhely kialakítását végezze el a közútkezelő előírásai szerint a jelzőtáblák 
kihelyezésével 2012. október 10-ig a határozat 1. pontjában megjelölt költségkeretből. 

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

        2. pontra: 2012. október 10-ig                    2. pontra: BVV Kft ügyvezető 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
555/zárt/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Kontroll Audit 

Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviseletében, dr. 
Cseke Lászlót, hogy az Aeroklub Farkashegy SE.  könyvelésének és bizonylatainak 
vizsgálatát végezze el. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 1. pontban meghatározott vizsgálat elvégzéséért 
bruttó 142.240.- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános 
tartalékkerete terhére. 
 

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: 
 
556/zárt/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 432/zárt/2012.(VIII.09.) (Dózsa 
Ügyvédi Iroda megbízása) és a 482/zárt/2012.(VIII.23.) (Dózsa Ügyvédi Iroda 
megbízási szerződése) számú önkormányzati határozatait hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a 
Nagyszénászugi Viziközmű Társulat ügyében az Ügyészség illetve a rendőrség felé 
tegye meg a szükséges büntetőjogi és egyéb intézkedéseket. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Nagyszénászugi 
Viziközmű Társulattal kapcsolatos kintlévőségek behajtása iránt a rendelkezésre álló 
dokumentumok alapján haladéktalanul intézkedjék. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a 3. pontban 
meghatározott feladat ellátásáról 2 fő 3 hónapra történő megbízásával gondoskodjon, 
melyhez szükséges 2.000.000.- Ft fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy kérjen be 3 árajánlatot a 
Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal kapcsolatos ügy teljeskörű jogi feltárására. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal    Felelős:  1. pontra: polgármester,       5. 
pontra: 2012. október 25.   2.pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd,   
        3.pontra: jegyző,                                                 
4. pontra: jegyző és polgármester, 
           5. pontra: jegyző                                                       
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
557/zárt/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 497/zárt/2012. (IX. 13.) 

számú önkormányzati határozatot. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja Vadász és Társai Építőművész Kft. 

melléklet szerint módosított ajánlatát 2.600.000,- Ft+ÁFA összegben, amelynek fedezetét 
– a 461/2011. (X. 27.) határozat 3. pontjában foglalt kiviteli tervdokumentációra 
előirányzott 2.100.000,- Ft+ÁFA összegen felüli részt, azaz 500.000,- Ft + ÁFA összeget 
– a 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete 5.-Ft-ot biztosít a 2012. évi általános tartalékkeret 
terhére a szerzői jogi kérdések rendezését szolgáló költségekre. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a módosított ajánlat 
alapján kidolgozott szerződés megkötésére. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal                              Felelős:1-3.pontra: polgármester, 

                  4. pontra: polgármester,  
  ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
558/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzati ingatlanok ingatlan-

nyilvántartási aktualizálása és a forgalomképessé tétel kapcsán az alábbi művelés alól 
kivett ingatlan megnevezését kívánja módosítani: 
 

Hrsz Cím Terület Jelenlegi megnevezés Tervezett megnevezés 
57/1 Budakeszi Fő u. 229. 962 m2 kivett óvoda kivett beépített terület 

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

foglaltakkal kapcsolatos, szükséges intézkedések megtételére. 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 224 - 

 
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: 
 
559/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Budakeszi Járási Hivatal 
kialakításához szükséges megállapodás(ok) aláírására, nyilatkozat(ok) megtételére és 
kötelezettségek vállalására. 
 
Határidő: folyamatos, első ízben 2012. október 31-ig Felelős: polgármester 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
560/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 
azonosító számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretében 
létesülő szennyvíztisztító telep a 072/7 hrsz. területen történő megvalósításához szükséges helyi 
építési szabályzat-módosítás során elvégzendő földmunkákra 300.000,- Ft keretösszeget 
biztosít a 2012. évi általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
561/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a beszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról, 

illetőleg az eljárás eredményéről szóló összegezést jóváhagyja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a ”Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekthez” kapcsolódó tenderdokumentáció műszaki fejezeteinek 
elkészítése feladat ellátásával az UTB Envirotech Zrt.-vel (1239 Budapest, Lomb utca 
15.) bízza meg, a megbízási díj fedezetét a projekt önrészének, illetve támogatásának 
terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási 
Szerződés 6. mellékete módosításának a Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont 
Nonprofit Kft. által történő jóváhagyása után az UTB Envirotech Zrt.-vel (1239 Budapest, 
Lomb utca 15.) a megbízási szerződést aláírja. 

 
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 
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hozta: 
 
562/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete részt vesz EKOP-3.1.3 jelű Ágazati pályázat a Közép-

magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre” elnevezésű pályázaton az alábbi 
feltételekkel: 

a) Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b) Támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a, 
c) Pályázat összege: 215.109.279,- Ft,1 
d) A megítélt összeg maximum 25%-ának megfelelő előleg hívható le. A megítélt 

összeg fennmaradó 75%-a a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített 
arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban hívható 
le, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján. 

e) Az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegzi, amelynek 
fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft 
pályázatíró cég ajánlatát fogadja el és felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére és 
a pályázat benyújtására. 

 
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: 
 
563/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ENQUA Kft.-t bízza meg Budakeszi Város 

csapadékvíz elvezetésének elvi vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához benyújtandó 
hatásbecslési dokumentáció elkészítésével és biztosítja a 340.000,- Ft + ÁFA díj fedezetét 
a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BDL Kft.-t bízza meg a csapadékvíz-elvezetési 
koncepcióterv felülvizsgálatával és biztosítja a 650.000,- Ft + ÁFA tervezési díj fedezetét 
és az engedélyezési eljárásra való benyújtáshoz szükséges 83.900,- Ft eljárási díj 
fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. 
pontjában megjelölt szerződések ügyvédi véleményezést követően történő aláírására. 

  
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

                                           
1 módosította a 617/2012. (X. 25.) 
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564/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a 

Budakeszi 2306/65 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítésével 
kapcsolatos pályázati felhívást és pályázati kiírást.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás 
és a pályázati kiírás www.varoshaza.budakeszi.hu honlapon való megjelentésére, 
valamint megbízza, hogy a 3 legnagyobb ingatlanközvetítővel folytasson tárgyalást és a 
legjobb ajánlattevővel kössön szerződést az 1. pontban megjelölt ingatlan értékesítésére, 
figyelembe véve a már rendelkezésre álló vételi ajánlatot is.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati eljárás 
lebonyolításával.  

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az MNV Zrt-t 
levélben keresse meg arra vonatkozóan, hogy az MNV Zrt kíván-e élni az elővásárlási 
jogával az állam nevében. 

 
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: 
 
565/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel utca 13-23. sz. közötti lakossági önerős 
járdaépítés megvalósítására – tekintettel a járdaszakasz gyalogosforgalmára – a lakossági 
forráson felül, 700.000,- Ft összegű kiegészítő pénzügyi forrást biztosít a 2012. évi általános 
tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
566/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fő utca 183-185. számú ingatlanok előtt a járda 
javítására bruttó 358.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
567/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Zsiráf Építőanyagok Kft. (2083 Solymár, Várhegy 

u. 6.) részére a Budakeszi, Szőlőskert 2756/58 helyrajzi számú közterületen útcsatlakozás 
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(kapubehajtó) létesítéséhez az elvi tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek 
betartásával:  
a) Az ingatlan előtt, teljes hosszban - kétoldali megtámasztó szegéllyel ellátott - szürke 

színű téglalap alakú beton térkőből, 1,5 méter széles gyalogjárdát kell kiépíteni a 
létesítmény használatba vételéig. 

b) A kapubehajtóban (útcsatlakozásban) az útszegélyeket 2-4 cm-re le kell süllyeszteni a 
gyalogjárda rámpás csatlakoztatásával, az akadálymentes gyalogosátvezetés 
biztosítása érdekében.  

c) A kapubehajtót (útcsatlakozást) a közterületi határ és az út aszfaltszéle közötti 
szakaszon teherforgalomra méretezett szürke színű téglalap alakú beton térkőből kell 
kialakítani, melyet szegélysor beépítésével kell elválasztani a meglévő 
aszfaltburkolattól. 

d) Az útcsatlakozást és a gyalogjárdát a hatályos jogszabályok és útügyi műszaki 
előírások alapján meg kell terveztetni, és a megépítéshez szükséges engedélyeket meg 
kell kérni. 

A jelen elvi hozzájárulás a kivitelezési munkák megkezdésére nem jogosít. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 

meghatározott feltételek szerinti elvi 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: 
 
568/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az LHFH (Farkashegyi) repülőtér önkormányzat 

által kizárólagosan használt területét 2013. január 1-et követően nem csak sport célú, 
sportlétesítmény célú használatra kívánja hasznosítani, hanem a Magyarország helyi 
önkormányzatairól1szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: új Ötv.) 13. § 
(1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzati feladatokkal összefüggésben: 
a) helyi közművelődési tevékenység támogatására (új Ötv. 13. §. (1) bekezdés 7. 

pont);   
b) honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem (új Ötv. 13. §. (1) bekezdés 12. 

pont);   
c) turizmussal kapcsolatos (új Ötv. 13. §. (1) bekezdés 13. pont);   
d) ifjúsági ügyek (új Ötv. 13. §. (1) bekezdés 15. pont);   
e) közreműködés a település közbiztonságának biztosításában (új Ötv. 13. §. (1) 

bekezdés 17. pont);  
kapcsolatos különös önkormányzati feladatok ellátására.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi az MNV Zrt-nél, a 2004. március 21-
én aláírt tulajdonjog átruházási szerződés jelen határozat 1. számú pontja szerinti 
módosítását, egyben felhatalmazza a polgármestert az MNV Zrt-vel, a 
szakminisztériumokkal való, valamint a kormányzati szintű egyeztetések lebonyolítására, 
felkéri az önkormányzat ügyvédjét az szerződés-módosítás kidolgozására, valamint a 
polgármestert az üzemeltetési szerződés 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: 
 
569/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az LHFH Farkashegyi 
Repülőtér Farkashegy Repülőtér Nonprofit Kft üzemeltetővel kötendő üzemeltetési szerződés 
kidolgozására és a 2012. október 25-ig képviselő-testületi ülésre való beterjesztésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
570/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat:1 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 532/2012. (IX.13.) számú önkormányzati határozatának 
1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

  
A határozat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság Budaörsi 
Rendőr-Főkapitánysággal, mint bérlőkijelölésre jogosult munkáltatóval a Budakeszi 
Rendőrörsön szolgálatot teljesítő öt fiatal pályakezdő rendőr elhelyezése céljából a Budakeszi, 
Fő u. 133. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő szolgálati bérlakás használatára 2012. 
október 1. napjától 2013. szeptember 30. napjáig tartó határozott idejű használati szerződést  
köt.” 
  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
571/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0014 Budakeszi 

városközpont funkcióbővítő rehabilitációja „Fő utca és környezete” projekt megfilmesítés 
útján történt dokumentációját és a szerzői jogot megvásárolja az Etyekwood Studio Kft-
től (székhely:2091 Etyek, Boti út 4245 hrsz) 300.000.- Ft + ÁFA vételáron, melyhez a 
szükséges fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
foglaltak szerinti szerződés előkészítésére és a polgármestert annak aláírására. 

 

                                           
1 öf. 532/2012. (IX. 13.) 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal  
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
572/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert szólítsa fel a Gyertyaláng 
Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft-t a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak 
szerint a szétbontott sírkövek temetőn kívüli megfelelő elhelyezéséről, deponálásáról 
gondoskodjon 2012. október 30. napjáig. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
573/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
24. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 204/2012. (IV. 26.) számú 

önkormányzati határozatot.  
25. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt a Budakeszi, Dózsa György tér 

és környezetének rendezésére új, átdolgozott ötletpályázat kiírásának elkészítésére.  
 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2012. október 25. 2. pontra: főépítész 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
574/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának 9. sz. módosítását melléklet szerinti tartalommal. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt 

megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
575/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Pest Megyéért Emlékérem” címre Herein 
Gyulát és és Hidas Mátyást-t javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
576/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Pest Megye Közbiztonságáért díj” címre 
Karvaly Nándort javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
577/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Pest Megye Katasztrófavédelméért díj” 
címre Érdi Tamást javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
578/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Nemzetiségekért díj” címre Nagyné Starcz 
Teréziát javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
579/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Testnevelési és Sportdíj” címre Kemény 
Dávidot javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy  
− a Vállalkozási Szerződés üzemeltető adatainál a „cg. 01-09-267216” szövegrész 

helyébe „cg. 13-09-158805” szövegrész kerül, 
− a Vállalkozási Szerződés 3. pontjának első mondata a következő: „Önkormányzat 

határozott időre, jelen vállalkozási szerződés keretében megbízza az üzemeltetőt 2012. 
szeptember 1-jétől 2013. február 28-ig az Önkormányzat testületi üléseinek 
közvetítésével.” 

− a Vállalkozási Szerződés 4. pontjában szereplő „Az Önkormányzat kérheti a felvétel 
egyszeri megismétlését.” szövegrész helyébe „A polgármester írásban kérheti a 
felvétel megismétlését.” szövegrész lép. 

− a Vállalkozási Szerződés 8. pontjában szereplő „mely minden év január 1-jétől” 
szövegrész helyébe „mely 2013. január 1-jén” szövegrész lép.  

− mivel a Vállalkozási Szerződés határozott időre lesz kötve, ezért a 10. pont törlésre 
kerül. Ennek megfelelően a 11. pont 10. pontra, a 12. pont 11. pontra változik. 

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
580/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Helyi 

Médiaszolgáltató Kft-vel kötendő vállalkozási szerződést a képviselő-testületi ülések 
közvetítésére. 

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 az alábbi határozatot 
hozta: 
 
581/zárt/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot és a 
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy Budakeszi Város Német 
Önkormányzatával közösen tartott ülésen tárgyalja meg a Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 
épületének, valamint a gyűjteményi anyag átadásának lehetőségét és a 2012. október 25-ig 
képviselő-testületi ülésre terjessze be az előterjesztést. 
 
Határidő: azonnal Felelős: PKB és FVB elnöke 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
582/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete Galuska-Tomsits László r. ezredes Budaörsi 
Rendőrkapitányságság vezetővé történő kinevezését − a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 
törvény 8. § (2) bekezdése alapján − támogatja. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
583/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete dr. Medveczki Zsolt r. őrnagy Budakeszi Rendőrőrs 
parancsnokká történő kinevezését - a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdése alapján - támogatja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
584/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és 
munkáltatót terhelő járulékok keretéből 6.000.000.- Ft-ot átcsoportosít az finanszírozási 
tartalék keretbe.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
585/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2012. novemberi 
rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze be a városi piac működési rendjéről szóló 44/2004. 
(VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosítását több variációban. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 
az „A” határozati javaslatban szereplő „felhívást küldje meg piaci szereplők részére” 
szövegrész helyébe a „felhívást küldje meg három piaci szereplő részére” szövegrész lépjen, 
valamint a határozat határideje 2012. novemberi rendes KT ülés legyen. 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
586/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a 110/2012. (III.29.) számú határozat 3. b) pontja helyébe 
az alábbi szövegrész lép: 

„3. b) a reklám szolgáltatási koncesszióra vonatkozó eljárást a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság által meghatározott céloknak megfelelően megindítja 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő eljárásként, és felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívást küldje meg három piaci szereplő részére.” 

 
Határidő: 2012. novemberi rendes KT ülés Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
587/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatát a mellékelt tartalom szerint ellenőrizte és azzal egyetért. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
588/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, 

dolgozza ki a Himnusz-szobor környezetének, szerepének növelése érdekében az alábbi 
feladatokat és azt követően tegye meg a pénzügyi javaslatát: 
a) Információs anyag és képeslapok készítése a szoborról. 
b) Az idegen nyelvű fordítások gyűjteményének nyomtatott és CD formában történő 

kiadása. 
c) A szobor építéséről készült DVD sokszorosítása. 
d) Alkalmanként – egyedi igény esetén felmerülő – programok megszervezése. 
e) A szobor „idegenvezetésének” megszervezése. 
f) Egyedi igény esetén pl. egy turistacsoportnak a harangjáték lejátszásának 

biztosítása. 
g) Igény esetén valamilyen idegen nyelven való Himnusz szavalat lejátszása. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t és a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság, dolgozzák ki a Himnusz-szobor környezetének, 
szerepének növelése érdekében a hangjáték időpontjának állandósítása érdekében a 
vezérlés (automatika) és hangosítás megoldásának, a Himnusz szobor környéki 
közlekedés rend és parkosítás felülvizsgálatának lehetőségét, amely feltétlenül szükséges 
az idegenvezetés és a turista csoportok szervezésének és fogadásának megszervezéséhez. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi 
Bizottságot, vizsgálja meg a Himnusz szövegének több idegen nyelvre történő 
lefordításának és kő táblán való lefordításának, valamint a hozzá tartozó hanganyag 
lejátszásának lehetőségét és erre tegyen költségvetési javaslatot. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
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Felelős: 1. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója, 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője és FVB elnöke 
 3. pontra: OKJB elnöke 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
589/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 5. számú módosító okiratát 2012. 
október 25-i hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. október 25. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
590/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Darányi Víziközmű 

Társulat által a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995 Korm. rendelet 14. § (3) 
bekezdése szerint felajánlott víziközművet át kívánja venni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Darányi Víziközmű Társulatot, hogy 
készítse elő a víziközmű elkészültét és szolgáltatásra alkalmas állapotát igazoló 
valamennyi dokumentumot és az illetékes tűzoltóság nyilatkozatát. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft-t, vizsgálja meg, hogy a 
Darányi viziközmű - mostani állapota szerint - alkalmas-e az átvételre. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Darányi Víziközmű Társulatot, hogy az 
átadás-átvételi eljárással összefüggésben a beruházással érintett területen a csapadékvíz-
elvezető árok helyreállítására és az út nyomvonalában lévő gyökérzet eltávolítására a 
szükséges intézkedéseket a viziközmű átadásáig tegye meg. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Király Uzort, a Keszivíz Kft. ügyvezető 
igazgatóját, Szabó Pált, a BSZM Kft vezetőjét, dr. Disztós Dóra ügyvédet és dr. Cseke 
László könyvvizsgálót, hogy a megállapodás elkészítésében vegyenek részt, vizsgálják 
meg és lássák el szakmai és jogi megfelelőségi nyilatkozatukkal. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 5. pontban 
szereplő személyekkel a megbízási szerződéseket készítse elő. 

 
Határidő: 1-6. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester 
 3. pontra: Király Uzor, Keszivíz Kft ügyvezetője 
 5. pontra: Király Uzor, Szabó Pál, dr. Disztós Dóra, dr. Cseke László 
 6. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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591/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit 
Kft. végelszámolásának 2012. december végéig történő zavarmentes finanszírozásához 
1.350.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
592/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete az LHFH Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésével a 

Farkashegy Repülőtér Nonprofit Kft-t bízza meg, 2012. november 01-től - 2013. február 
28-ig terjedő időszakra, valamint az üzemeltetési szerződést melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete a polgármestert az üzemeltetési 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: 
 
593/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az idős emberek 2012. évi városi 

karácsonyi ajándékozására 1.632.000,- Ft keretet biztosít a 2012.évi költségvetés 
általános tartalékkeret terhére, melynek kifizetését 2012. december 8-ig felfüggeszti.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a „Szolidaritás” programról szóló 
tájékoztatót. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
594/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat 

fenntartásában lévő családok átmeneti otthonában 2012. december 31-ig elhelyezett két 
krízis helyzetbe került Budakeszi család ellátásához szükséges 974.400,- Ft összeget az 
Önkormányzat a 2012. évi költségvetésében biztosított közfoglalkoztatási keret terhére 
biztosítja.    

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Bakács Edit Bernadett alpolgármestert és 
Tömösi Attila képviselőt, hogy a 2013. évi költségvetési koncepció elfogadásáig 
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dolgozzanak ki egy megoldást a krízis helyzetben lévő családok Budakeszin való 
elhelyezésére. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
 2. pontra: 2012. évi novemberi rendes KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: Bakács Edit Bernadett alpolgármester, Tömösi Attila képviselő 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
595/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő–testülete az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a szociális 
segélykereteken belül az idősek járadékáról 170.000,- Ft-ot, a mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatásáról 305.500,- Ft-ot az átmeneti segélykeretre átcsoportosít. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, 1 ellen szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
596/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Zsámbéki Premontrei Keresztelő Szent János Általános 
Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmét 
megvizsgálta és a 2012/2013. tanévre vonatkozóan budakeszi településről az iskolában tanuló 
5 fő diák étkezését nem támogatja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
597/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete engedélyezi a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény részére, hogy az iskolájában tanuló Szirmai Csilla és Korompay Balázs 10.000,- Ft 
nevezési díját a Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztiválon való részvételre a saját 2012. 
évi költségvetési kerete terhére biztosítsa.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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598/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 499/2011. (XI. 28.) számú önkormányzati határozatához 
mellékelt és az általa elfogadott 2012. évi városi rendezvényterv költségeinek költségkereten 
belüli költségátcsoportosítással járó módosításához hozzájárul és azt melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
599/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetési koncepció elkészítéséig nem 
tudja támogatni az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. évi rendezvény programját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 
 
600/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete megköszöni dr. Dömötör György ny. sebész 

főorvos úrnak az alapvető életmentés elsajátításával, valamint a defibrillátor készülék 
használatával kapcsolatos – gyakorlati bemutatóval egybekötött – ingyenesen megtartott 
előadást.  

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottságot, hogy 2013-tól minden évben legalább egy alkalommal kerüljön 
megtartásra az alapvető életmentés elsajátításával, valamint a defibrillátor készülék 
használatával kapcsolatos  
– gyakorlati bemutatóval egybekötött – előadás.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2013-tól folyamatos 2. pontra: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
601/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az előző évekhez hasonlóan 2012. évben is 

támogatja, hogy kerüljön megszervezésre az egyszeri ingyenes nőgyógyászati 
szűrővizsgálat. 
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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 önkormányzat ügyvédjét a dr. Harsányi 
Lehellel kötendő egyszeri nőgyógyászati szűrővizsgálatra vonatkozó szerződés 
előkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges 
népegészségügyi engedélyek beszerzéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal 
Felelős: 1-3. pontra: polgármester 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 5. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
602/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján a melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet iskolai 
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 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
603/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja az 517/2012. (IX. 13.) 
számú önkormányzati határozat szerinti iskolai védőnői munkakörre kiírt pályázatát. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
604/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fő u. 179. sz. alatti orvosi rendelő felújítási 

munkálataira 2.800.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret 
terhére. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fő u. 179. sz. alatti orvosi rendelőben rendelő 
háziorvosok, gyermekorvosok, fogorvosok és védőnők részére a 2092 Budakeszi 
Széchenyi u. 94. szám alatti Nagy Sándor József Gimnázium udvarán gépkocsi 
parkolóhelyek kialakításához szükséges 186.138,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 
általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy az 1-2. pontban 
meghatározott feladat lebonyolításáról gondoskodjon. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi 
jóváhagyást követően -, hogy a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel 
a szerződést megkösse.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az orvosi rendelőben rendelő háziorvosokat, 
gyermekorvosokat és fogorvosokat, hogy Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által 
kiállított épületfenntartásból származó költségeket (rezsi) számlákat 2012. november 1-
jétől ismételten fizessék be. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottságot, készítse elő a háziorvosokkal, fogorvosokkal és 
gyermekorvosokkal kötendő egységes megbízási szerződést. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal 
 6. pontra. 2012. novemberi rendes KT ülés 
Felelős: 1-2. és 5. pontra: polgármester 
 3. pontra: BVV Kft ügyvezető 
 4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 6. pontra: KKKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
605/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 443/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati 
határozatával kiírt intézményvezetői pályázata elbírálása céljából három tagú előkészítő 
bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Bakács Edit Bernadett, Budakeszi Város 
Alpolgármestere, Kun Csilla, az Erkel Ferenc Művelődési Központ Közalkalmazotti 
Tanácsának elnöke és Makra Borbála, a Pest Megyei Közművelődési Intézet igazgatója. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
606/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pensió 17 Kft-vel megkötött üzemi konyhák 

üzemeltetési szerződését a Budakeszi Város Önkormányzat GAMESZ költségvetési 
szervének megszűnése és a jogszabályváltozások miatt módosítani kívánja. A 
felülvizsgálat során a műszaki tartalom is kerüljön felülvizsgálatra. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az alpolgármestert, a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és a Városüzemeltetési és Közlekedési 
tanácsnokot a Pensió 17 Kft-vel történő tárgyalás megkezdésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
megjelölt üzemeltetési szerződés módosításának előkészítésére.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, alpolgármester, PVB elnöke, VK Tanácsnok 
 3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
  
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
607/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a megbízási szerződésben foglalt feladatok ellátásával a C.D.C. 

Településfejlesztési Tervező és Tanácsadó Kft-t bízza meg 2012. november 01. és 2012. december 01. 
közötti időszakra bruttó 300.000,- Ft/hó díjazásért. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 300.000,- Ft/hó megbízási díj fedezetét a 2012. 
évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározottak szerint a melléklet szerinti megbízási szerződés véleményezésére, 
valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
608/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 1866 hrsz.-ú 

ingatlanon 300/1160 tulajdoni hányaddal rendelkező Hoeller Electronic Kft-vel kötendő, 
az Önkormányzattól megvásárolt ingatlanrész vízellátásának kiépítéséről szóló 
megállapodás ügyvédi véleményezést követően történő aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a vízellátás kiépítésére bruttó 230.000,- Ft 
keretösszeget biztosít a 2012. évi általános tartalékkeret terhére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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609/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP 5.2.1/B-2F-2009-0014 azonosító számú 

pályázat (Városháza pályázat) elszámolásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés Pályázati elszámolás 

kockázati tartalék 20.000.000,- Ft összegű keretét átcsoportosítja a finanszírozási 
tartalékba. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 
2012. évi költségvetési rendelet módosítását - a 2. pontban meghatározottak szerint - és a 
polgármestert annak előterjesztésére.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős:1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: 2012. novemberi KT ülés 3. pontra: jegyző, polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
610/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a KMOP 5.2.1/B-2f-2009-0014 
azonosító számú pályázatra vonatkozóan garanciális javítások keretében oldja meg az alábbi 
hiányosságokat: 
a) az Erkel Ferenc Művelődési Központ és az Erkel utca közötti szakaszon több 

kapubejáróhoz felvezető résznél eltűnt a fű és nincs térkő sem, így az autók sárban járnak, 
b) az önkormányzat parkolójában újra feljöttek a műanyag rácsok, a bazalt kövek kijönnek 
 
Határidő: azonnal Felelős: BVV Kft ügyvezetője 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
611/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete pályázatot kíván kiírni a Mezei Mária Ház bérlésére az 
alábbi feltételekkel: 
a) a főépület megtartása és felújítása a helyi védelemnek megfelelően, 
b) a főépület utcai homlokzatán található emléktábla fenntartása, 
c) a leendő bérlő az épületre fordított értéknövelő beruházások költségét a bérleti díj terhére 

elszámolhatja, 
d) a művészi hagyaték ingóságai köztulajdonban maradnak, 
e) a művészi hagyaték számára kizárólagosan legalább egy lakószoba és legalább 20 m2 

egybefüggő alapterület fenntartása, 
f) a művészi hagyaték látogathatósága a Mezei Mária Emlékhéten, a Kulturális Örökség 

Napjain teljes napi nyitvatartással, az év egyéb időszakában bejelentkezés alapján, 
g) a művészi hagyaték fenntartása és látogathatósága a teljes bérleti időszakban, 50 éven 

keresztül. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
612/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszi kártya bevezetése kapcsán aláírandó szerződés-
tervezetet melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert a csatlakozni 
kívánó vállalkozásokkal a szerződés (Kártyaszabályzat) aláírására. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
613/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Keszi kártya 
bevezetésével kapcsolatosan a weboldal készítésére vonatkozóan további árajánlatokat kérjen 
be. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
614/a/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 224/2005. (X. 25.), 32/2008. (II. 
14.) és a 299/2008. (XI. 13.) számú önkormányzati határozatokat. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
614/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP pályázat keretében megvalósítandó 
hulladékudvar helyszínét az alábbi prioritási sorban jelöli ki: 
1.1.:  072/7 hrsz., mely esetében vállalja a terület jogi, építésügyi előírásoknak megfelelő 
rendezését a KEOP hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt akadálytalan 
lebonyolításához szükséges határidőben, 
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1.2.: amennyiben a 072/7  hrsz.-ú ingatlan határidőig (kivitelezési közbeszerzési 
tenderdokumentáció összeállításáig) nem felel meg az építési engedély kiadásához 
szükséges feltételeknek, abban az esetben a 2747  hrsz.-ú ingatlant jelöli ki, 
1.3.: amennyiben fenti ingatlanok a KEOP hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési 
projekt akadálytalan lebonyolításához szükséges határidőben nem felelnek meg az építési 
engedély kiadásához szükséges feltételeknek, úgy a 2746 hrsz.-ú ingatlan kijelölése él a 
továbbiakban is, melyre jelenleg érvényes építési engedéllyel rendelkezik a Társulat 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt pályázat keretében elnyert 
5 db hulladékgyűjtő sziget helyszínét az alábbi ingatlanokon jelöli ki:  
a) Széchenyi István Általános Iskola udvara, 
b) Nagy Sándor József Gimnázium udvara, 
c) 2756/41 hrsz.-ú út Budaörsi út végén található közterület, 
d) 2404/1 hrsz.-ú terület (SPAR Áruház parkolója) 
e) Dózsa György tér  

 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
615/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt pályázati felhívás 
kidolgozására a Budakeszi külterület 075/1 hrsz-ú „kivett repülőtér” (LHFH Farkashegyi 
Repülőtér) önkormányzat kizárólagos használatában álló részilletőségű területre.  
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
616/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonában lévő Budakeszi, 2306/11 
helyrajzi számú, 1 ha 3493 m2 alapterületű, közterület megnevezésű ingatlanát át kívánja 
minősíteni kivett beépítetlen területté a HÉSZ-nek megfelelően és felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatot az ingatlan-nyilvántartási kérelemmel együtt a Budakörnyéki Földhivatalhoz 
nyújtsa be. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző 
  
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
617/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete az 562/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 
 
c) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: ,,Pályázat összege: 215.109.279,- Ft.’’ 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
618/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 285/2012.  

(X. 9.) Korm. rendelet szerinti EU Önerő Alap támogatás pályázaton a ,,KMOP-4.5.2-11-
2012-0022 Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése’’ című projektjével. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
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: 
 
619/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a KEOP-1.2.1/09-
11-2011-0025 azonosító számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
finanszírozása biztosítása érdekében az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól 
rendelkező 285/2012. (X. 9.) Kormányrendelet szerinti lehetőségek igénybevételére megtegye 
a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
620/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Téli táborozási program 

támogatására szolgáló IFJ-GY-12-D jelű pályázaton az alábbi feltételekkel: 
a)  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b)  Támogatás mértéke: max. 600.000,- Ft, 
c)  Önerő mértéke: max. 60.000,- Ft, amelyet a 2013. évi költségvetés 

terhére biztosít. 
6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
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: 
 
621/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
7. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Téli sportpályák 

fejlesztésére szolgáló IFJ-GY-12-E jelű pályázaton az alábbi feltételekkel: 
a)  Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, 
b)  Támogatás mértéke: max. 5.000.000,- Ft, 
c)  Önerő mértéke: max. 500.000,- Ft, amelyet a 2013. évi költségvetés 

terhére biztosít. 
8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
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: 
 
622/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete utólagosan tudomásul veszi az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához 3560. kódszámú altémára 
benyújtott, Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház bútorainak restaurálására irányuló 
önrészt nem igényelő pályázaton való részvételét. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: (HATÁLYON KÍVÜL!) 
 
623/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt a mellékletben részletezett szerződéses 

ajánlatot elfogadja. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi 

véleményezést követően, a módosított 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: 
 
624/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben részletezett munkák 
elvégzésével nem bízza meg a Kritor Kft.-t. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
625/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a SORTIS Ingatlanforgalmazó és Kivitelező Kft. 
(székhelye: 2092 Budakeszi, Fő u. 43-45. I. emelet, képviseli Ódor János ügyvezető) fejlesztési 
és vételi ajánlatát nem fogadja el a Budakeszi Etheles park és a Budakeszi, 2306/70 2306/91; 
2306/93; 2306/125 hrsz-ú telkek előtt lévő mintegy 4 x 350 m2-es területekre vonatkozóan.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
626/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés 
közötti legfontosabb eseményekről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
627/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. október 25-i képviselő-testületi ülésre 
készített lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: (HATÁLYON KÍVÜL!) 
 
628/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Budakeszi Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök 
Község Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi Társulási 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott megállapodás aláírására. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
629/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

költségvetési szervet 2012. október 31. napjával megszünteti és feladatait 2012. 
november 01. napjával Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális 
és Gyermekjóléti Intézményi Központ (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 1.) 
költségvetési szerv ellátásába integrálja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos személyi jellegű költségek fedezetét 
HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat személyi juttatás keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközök 
és források leltározását végezzék el. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy a költségvetési szerv megszüntetése kapcsán a 
költségvetési beszámolót és zárómérleget készítse el. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a HÍD Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy ingó vagyonátadás lebonyolításához 
szükséges intézkedéseket tegyék meg, valamint a térítési díjbeszedési jogosultság 
átadásának előkészítéséről gondoskodjanak. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a szükséges munkajogi 
intézkedések megtörténtek a foglalkoztatottak irányába.  

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a feladat átadás-átvétellel 
kapcsolatos jogszabályok és határozatok módosítását készítse elő. 

 
Határidő: 1-7. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. és 6. pontra: polgármester 
 3-4. pontra: jegyző HÍD vezetője 
 5. pontra: polgármester, jegyző, HÍD vezetője 
 7. pontra: jegyző 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
630/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012. október 31-ei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. 
pontban foglalt költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről. 
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Határidő: 1. pontra: 2012. október 31. Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
631/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 

Budakeszi Város Önkormányzata és a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása között 
létrejövő Budakeszi 2092 Budakeszi, Fő u. 103. számú és 2092 Budakeszi, Erdő u. 83. 
számú ingatlanokra vonatkozó használati megállapodást. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott megállapodás 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: 
 
632/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat BTT 
fenntartásba adása kapcsán a települést érintően arányosan magára vállalja a BTT 
munkaszervezet költségeinek (személyi és dologi kiadásainak) viselését, továbbá nevezett 
feladatellátásával összefüggő, előre nem látható, rendkívüli eseményekből adódó összes 
költséget, melyet annak esedékességekor saját költségvetéséből finanszíroz. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
633/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 

Szolgálat (Erdő u. 83.) működéséhez szükséges munkákra 1.223.000,- Ft összeget biztosít 
a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkák lebonyolítására. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés-tervezetet aláírás 

előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse 
be és felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéseket követően a szerződést 
aláírja. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
  3. pontra: jegyző, polgármester 
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A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
634/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Pitypang Sport Óvoda (Zichy Péter 

utca 1.) akadálymentesítéshez szükséges munkákra 1.839.810,- Ft keretösszeget biztosít 
a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a BVV 
Kft részére a fedezetet biztosító szerződést dolgozza ki. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés-tervezetet aláírás 
előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse 
be és felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéseket követően a szerződést 
aláírja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a felelősség 
megállapítására, valamint a szükséges intézkedések megtételére és erről a 2012. évi 
novemberi rendes képviselő-testületi ülésen írásban tájékoztassa a képviselőket. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
 4. pontra: 2012. évi novemberi rendes KT ülés 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3. pontra: jegyző, polgármester 
 4. pontra: jegyző 
  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
635/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. 2012. évi beruházási 

programjára 2,7 Mft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a BVV 

Kft. támogatási szerződésének 1. pont szerinti módosítását készítse el. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-

tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Irodája részére jelentse be. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
véleményezéseket követően a szerződés-módosítást írja alá. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3. pontra: polgármester, jegyző 
 4. pontra: polgármester 
  
 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 250 - 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
636/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete és a BITUSPÉC Útépítő – és Fenntartó Kft. között 

a „Budakeszi, Kenderföld u. (Kerekmező u.- Harmatfű u.) és a Kerekmező u. (Kenderföld 
u. – Márity u.) útjavítási munkái” tárgyú vállalkozási szerződés 10. pontjában szereplő 
Műszaki ellenőr: Kabai József 2092 Budakeszi, Kenderföld u. 6. FVM/MüE szám: 13-
59162 szövegrészt törli. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
szereplő szerződésmódosítás 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: 
 
637/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a BVV Kft beszámolóját a 2012. január 

01. – 2012. július 31. közötti időszak gazdálkodásáról és működéséről. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a BVV Kft Felügyelőbizottságának 

2012. október 03-i ülésén felvett jegyzőkönyvben foglaltakat. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
  
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 5 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
639/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd szóbeli 
beszámolóját a folyamatban lévő peres és nemperes ügyekről az alábbi kiegészítéssel: 
a) fel kell venni a kapcsolatot a Gyertyaláng Kft-vel, hogy az előző üzemeltető, a Corpus 

Kft tejesítette-e az átadás-átvételi jegyzőkönyvben előírt feladatokat (sírkövek 
elszállítása, lélek harang stb.), mert ettől függ, hogy a Képviselő-testület indít-e eljárást a 
Corpus Kft ellen, 

b) a Képviselő-testület felkéri az ügyvédet annak vizsgálatára, hogy – a helyi vonatkozó 
rendeletek ismeretében - a katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási központ 
létesítése ügyében szükséges-e versenytárgyalást tartani, illetve pályázatot kiírni az 
önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében, vagy a közhasznú tevékenységre tekintettel 
ettől eltekinthet az önkormányzat, 

c) továbbra is írásban kérjük az ügyvéd beszámolóját a folyamatban lévő peres és nemperes 
ügyekről a Képviselő-testületi ülés előtt 1 héttel. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
640/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete – miután Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részéről 
felmerült az önkormányzat által már elfogadott és megküldött 22-es autóbusz járat-család 
működtetésére vonatkozó új szerződés-tervezet és annak módosításának újratárgyalása - 
felhatalmazza a polgármestert, a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot és a Pénzügyi 
és Költségvetési Bizottság elnökét, hogy a módosítással kapcsolatos tárgyalásokat folytassák le 
és az így átdolgozott szerződés-tervezetet terjesszék elő a képviselő-testület 2012. évi 
novemberi rendes képviselő-testületi ülésére. 
 
Határidő: 2012. novemberi rendes KT ülés  
Felelős:  polgármester, VK Tanácsnok, PKB elnöke 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, hogy 
a határozati javaslat 2. pontja kiegészüljön az „elsődlegesen a Parkcenter Kft-vel” 
szövegrésszel. 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
641/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Parkcenter Kft-vel és a TESCO-GLOBAL 

Áruházak Zrt-vel támogatási szerződést kíván kötni közösségi közlekedés támogatása 
tárgyában. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, a Városüzemeltetési 
és Közlekedési Tanácsnokot, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét, 
hogy nevezett gazdasági társaságokkal  
– elsődlegesen a Parkcenter Kft-vel - a szükséges tárgyalásokat folytassák le, továbbá az 
önkormányzat számára a legelőnyösebb feltételekkel állapodjanak meg a támogatás 
mértékéről. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, ügyvédi jogi 
megfelelőségi nyilatkozat birtokában a tárgyalások lezárulását követően a szükséges 
megállapodás(ok) aláírására, nyilatkozatok megtételére és kötelezettségek vállalására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal  
Felelős:  1. és 3. pontra: polgármester, 
 2. pontra: polgármester, VK Tanácsnok, PKB elnöke 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
642/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Pest megye legjobb utánpótláskorú férfi 
sportolója” címre Ruszák Mátyást javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
643/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Pest megye legjobb középiskolás 
diáksportolója” címre Kemény Dávidot javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
644/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Pest megye legjobb testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos 
versenyzője” címre Szabó Ózor Jánost javasolja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
645/zárt/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. évben „Speciális sportágak legeredményesebb 
Pest megyei sportszervezete” címre Ruszák Mátyást javasolja.  
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
646/zárt/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 267/z/2012. (V. 22.) számú és a 296/z/2012. (VI. 28.) 
számú (a BKK Zrt. és az Önkormányzat közötti, a 22-es autóbusz járat-család működtetésére 
vonatkozó kétoldalú szerződés-tervezet jóváhagyása és annak módosítása) önkormányzati 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
647/zárt/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 
Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. között létrejövő, 
finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést – annak mellékleteivel – a 22-es 
autóbusz járat-család működtetésére.  

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

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 22-es autóbusz járat-család működtetésére, az 1. 
pontban meghatározott szerződésben foglalt 24.000.000,- Ft összegből a 100/zárt/2012. (III. 
13.) számú önkormányzati határozatban foglalt 10.000.000,- Ft-on felül szükséges 
14.000.000,- Ft fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.  

 
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: 
 
 
648/zárt/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Kenderföld utca 20. és Kerekmező utca 21. 
szám alatti útszakasz felújítása tárgyában adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
  
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 
649/zárt/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
   
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városfejlesztő feladatok keretében a 

beruházások, pályázatok esetében a munkamegosztás 2013. január 01-től az alábbiakban 
történik:  
- az előkészítés (pályázat írás, tervek megrendelése, pályáztatás, szerződések kötése, stb.), 
a Polgármesteri Hivatalban működő projekt csoport végzi 
- lebonyolítást, zárást a BVV Kft.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. 2013. január 01-től a 
városüzemeltető feladatokat kizárólagosan látja el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenti feladatok tekintetében az ahhoz 
kapcsolódó finanszírozás (státusz és költségek) megosztását a felek felülvizsgálják a 2013. 
évi költségvetés tervezésekor. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a határozat 
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végrehajtásához szükséges dokumentumok módosítására és a Képviselő-testület elő történő 
beterjesztésre. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BVV Kft. ügyvezető tisztségére 
pályázatot ír ki, melynek elkészítésére felkéri a Polgármesteri Hivatalt. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati felhívás 
megjelentetéséről gondoskodjon. 

 
 
Határidő: 1-2. pontra: 2013. január 01.           Felelős: 1-4. és 6. pontra: polgármester 
                  3. pontra: 2012. december 31.                                         4-5. pontra: jegyző 
       4. pontra: 2012. novemberi Képviselő-testületi ülés                
                  5-6. pontra: azonnal   
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit 
Bernadett igen, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna igen, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
igen, Odri Ágnes igen, Pataki Judit igen, Somlóvári Józsefné igen) névszerinti szavazással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
650/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a város forgalmi rendjének felülvizsgálatára és a 
jelenlegi forgalmi rend megváltoztatására közlekedési szakértőt kíván bevonni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt közlekedési szakértő 
bevonásával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

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

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el:  
 
651/a/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy a Kenderföld utcai útfelújításhoz a 
szükséges munkálatok elvégzésére 1.268.865.- Ft összegű pótfedezetet biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
 
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester  

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el:  
 
651/b/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi 
juttatások és munkáltatót terhelő járulékok keretében 1.000.000.- Ft-ot átcsoportosít az 
általános tartalék keretbe. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester  

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit 
Bernadett igen, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna igen, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
igen, Odri Ágnes igen, Pataki Judit igen, Somlóvári Józsefné igen) névszerinti szavazással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
 
651/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

Budakeszi Város Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkáltatót 
terhelő járulékok keretében 1.000.000.- Ft-ot átcsoportosít az általános tartalék keretbe.  

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester  

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit 
Bernadett igen, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna igen, dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
igen, Odri Ágnes igen, Pataki Judit igen, Somlóvári Józsefné igen) névszerinti szavazással az 
alábbi határozatot hozta: 
 
652/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kenderföld utcai útfelújításhoz a szükséges 
munkálatok elvégzésére 1.268.865.- Ft-ot összegű pótfedezetet biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nevezett utca kivitelezése 
során keletkezett számlák kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket a szakmai teljesítés 
leigazolását követően tegye meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket a kivitelezés során felmerült kintlévőség behajtása iránt, és  
az erről szóló beszámolót a 2012. novemberi ülésen terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal              Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
       3. pontra: 2012. novemberi                                      3. pontra: jegyző 
      Képviselő-testületi ülés 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
653/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi 
Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök Község 
Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi Társulási 
megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott megállapodás 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: 
 
654/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
8. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 

költségvetési szervet 2012. december 15. napjával megszünteti és feladatait 2012. december 
16. napjával Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Központ (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 1.) költségvetési 
szerv ellátásába integrálja. 

9. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
költségvetési szerv megszüntetésével kapcsolatos személyi jellegű költségek fedezetét HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat személyi juttatás keret terhére biztosítja. 

10. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetőjét, hogy a költségvetési szerv tulajdonában lévő eszközök és források 
leltározását végezzék el. 

11. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat vezetőjét, hogy a költségvetési szerv megszüntetése kapcsán a költségvetési 
beszámolót és zárómérleget készítse el. 

12. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a HÍD Szociális 
és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét, hogy ingó vagyonátadás lebonyolításához szükséges 
intézkedéseket tegyék meg, valamint a térítési díjbeszedési jogosultság átadásának 
előkészítéséről gondoskodjanak. 

13. Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a szükséges munkajogi 
intézkedések megtörténtek a foglalkoztatottak irányába.  

14. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a feladat átadás-átvétellel 
kapcsolatos jogszabályok és határozatok módosítását készítse elő. 

 
Határidő: 1-7. pontra: azonnal      Felelős: 1-2. és 6. pontra: polgármester, 

    3-4. pontra: jegyző, HÍD vezetője, 
    5. pontra: polgármester, jegyző,  
          HÍD vezetője, 

    7. pontra: jegyző 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
655/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 
költségvetési szerv megszüntető okiratát 2012. december 15-ei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. 
pontban foglalt költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről. 

 
Határidő: 1. pontra: 2012. október 31.  Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra: azonnal 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
656/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi 

Város Önkormányzata és a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása között létrejövő 
Budakeszi 2092 Budakeszi, Fő u. 103. számú és 2092 Budakeszi, Erdő u. 83. számú 
ingatlanokra vonatkozó használati megállapodást. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott megállapodás 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: 
 
657/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 628/2012. (X. 25.) számú, a 
629/2012. (X. 25.) számú, a 630/2012. (X. 25.) számú és a 631/2012. (X. 25.) számú (a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntetése és a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv BTT fenntartásba adásáról szóló) önkormányzati 
határozatokat. 
 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
658/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal a mellékelt priorításokkal, 
az ellenőrzés ütemezéséből a napok száma és a kapacitása megjelölése nélkül, valamint a 
Nagyszénászugi kintlévőségek vizsgálatával, jóváhagyja az Önkormányzat 2013. évi belső 
ellenőrzési tervét. 
 
 Határidő: folyamatos                       Felelős: jegyző  
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A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
659/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 607/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozatot hatályon kívül 

helyezi. 
5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a megbízási szerződésben foglalt feladatok 

ellátásával a C.D.C Településfejlesztési Tervező és Tanácsadó Kft-t bízza meg 2012. 
november 12. és 2012. december 12. közötti időszakra bruttó 300.000,- Ft/hó díjazásért. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 300.000, - Ft/ hó megbízási 
díj fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Határidő:1-4. pontra: azonnal    Felelős: 1-3. pontra: polgármester 

          4. pontra: polgármester, 
       ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
660/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Budakeszi, Fő u. 127. 
hsz, 1881 hrsz-ú (Tájház) és a Budakeszi, Petőfi Sándor u. 18., hsz, 1489 hrsz-ú (Mezei Mária 
Ház) ingatlanok értékbecslésének elkészítésére új árajánlatok bekérését. 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: jegyző 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
661/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a nagyszénászugi közcélú hálózat átadás-átvételről 

szóló megállapodás tervezetét az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 
„A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 20/2012. (I. 26.) számú 
önkormányzati határozattal elfogadott, mindkét fél által aláírt megállapodás.” 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 62 db lámpatestet az ELMŰ Hálózati Kft. által 
megvizsgált, megtekintett állapotban átadja azzal, hogy az önkormányzatot semmilyen 
további kötelezettség nem terheli. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 1. pontban megjelölt 
megállapodás ügyvédi véleményezést követő aláírására. 
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Határidő: 1-3. pontra: azonnal    Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
3. pontra: polgármester,  

ifj dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
662/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Makkosi út karbantartásához és a Szász utcai lépcső 
korlát javításához szükséges munkálatok elvégzésére 410.000.- Ft összeget biztosít a 2012. 
évi költségvetés Makkos Mária fejlesztése keret terhére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban meghatározott 
feladatok kivitelezésének lebonyolítására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a munkálatokkal 
kapcsolatos megbízási szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a 
legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel a szerződés aláírására. 

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

       2. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
       3. pontra: polgármester, 

ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd  
 

 
A jelenlévő 6 fő képviselő 1 mellette, 3 ellen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozati javaslatot fogadta el: 
 
 
663/a/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy a Budakeszi, Budaörsi út 10. szám 
alatti társasház előtti járdaszakasz felújítási munkálataihoz 100.000.- Ft támogatást biztosít. 
 
Határidő: folyamatos               Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 1 mellette, 3 ellen szavazat és 2 tartózkodás mellett nem fogadta el 
a Budaörsi út 10. szám alatti társasház előtti járdaszakasz felújítási munkálataihoz 100.000.- 
Ft támogatás biztosítását. 
(Somlóvári Józsefné visszaérkezett, jelen van 7 fő képviselő.) 
A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, ellen szavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
663/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: * az 553/2013. (X. 17.) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budaörsi út 10. szám alatti társasházak részére - 

amelyet Sigmond Bertalan, Békési Józsefné és Kiss Hajnal közösen képviselnek – az 
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ingatlan előtti járdaszakasz felújítási munkáihoz 300.000,-Ft támogatást biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
foglaltak alapján három oldalú – a társasházak képviselői, kivitelező és az önkormányzat 
közötti - szerződés előkészítésére, melyet a Képviselő-testület a következő ülésén 
újratárgyal.  

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

       2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
664/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hajós utca-Hajós köz csapadékvíz elvezetési, 

terelőszegély építési és útkarbantartási munkáira bruttó 400 000.-Ft összeget biztosít az 
útfenntartási-díj beszedési számla keretének terhére, és felkéri a BVV Kft.-t a munkák 
lebonyolítására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a munkálatokkal 
kapcsolatos szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb 
ajánlatot adó kivitelezővel a szerződés aláírására. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.-t, hogy az aktualizált csapadékvíz 
elvezetési koncepció elkészültét követően kérjen be kivitelezői ajánlatokat a Hajós utcai 
csapadékvíz elvezető árok lefolyó vizeinek továbbvezetésére. 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Pilisi Állami 
Parkerdő Zrt.-vel és az Elmű Nyrt.-vel a szükséges egyeztetéseket végezze el. 

8. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy egész Budakeszire 
vonatkozóan a hordalék fogó műtárgyak és a csapadékvíz elvezető árkok tisztítására 
ütemtervet készítsen el, és azt a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze elő.  

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal                Felelős: 1. pontra: polgármester,  
                  5. pontra: 2012. novemberi                                       BVV Kft. ügyvezetője 
                  Képviselő-testületi ülés                                            2. pontra: polgármester,  

      ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
   3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 

    4. pontra:jegyző 
5. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
665/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pasquali EOS 6.50 RS típusú 
univerzális munkagépet és hozzá szükséges adaptereket a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft használatába adja. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a használatba adási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

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

                                                 2. pontra: polgármester,  
                         ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
666/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 

1.  Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 623/2012. (X. 25.) számú    
határozatát hatályon kívül helyezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete, a mellékletben részletezett a SWISS SYSTEM Kft. 
(1053 Budapest Veres Pálné u. 40.) szerződéses ajánlatát nem fogadja el. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1999. június 11-én megkötött „Bázisállomás bérleti 
szerződés” 4. pontjában foglaltak alapján, a futamidőre vonatkozóan úgy dönt, hogy a 
jelenlegi futamidő lejáratát, 2014. június 11-ét követően, nem szándékozik automatikusan 
újabb 5 évre fenntartani a VODAFON Magyarország Zrt.-vel a bérleti szerződést.  

4.   Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bérleti 
Szerződéssel kapcsolatosan folytasson tárgyalásokat a VODAFONE Magyarország Zrt.-
vel. 

 

Határidő: 1-4. pontokra: azonnal                         Felelős: 1-4. pontokra: polgármester 
         
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
667/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi az 573/2012. (X. 12.) számú 
ötletpályázat elkészítésére vonatkozó önkormányzati határozatot.  
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
668/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy 

a Keszi Kártya bevezetéséhez szükséges informatikai rendszer megvalósításához szükséges 
forrás igény biztosításához keresse meg a fedezetet.  

2. A Bizottság az idei évi megvalósíthatósági szempontok figyelembe vételével vizsgálja felül 
a Képviselő-testület által hozott olyan határozatokat, amelyek az év során nem kerültek 
végrehajtásra. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: PKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül azzal a módosítással, 
hogy a „300.000.- Ft” szövegrész helyébe „100.000.- Ft” szövegrész lépjen az alábbi 
határozatot hozta: 
 
669/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: * a 453/2013. (VIII. 21.) Kt. határozattal visszavonva 

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Épülettervezés Oktatás Alapítványt a Budakeszi, 
Fő utca mentén folytatott építészeti oktatási és tervezési munkák végzésére, valamint bruttó 
100.000.- Ft összeggel támogatja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pont szerinti 
támogatási szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

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

 2. pontra: polgármester, 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd, 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
670/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 565/2012. (X. 12.) számú (Erkel utca 
13-23. szám közötti járdaépítés támogatása) önkormányzati határozat a következő 2-6 ponttal 
egészül ki: 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel utca 13-23. szám közötti járdaépítés 

megvalósítására az építőközösséggel szerződést köt. A lakossági forrást 460.000,-Ft-ot 
Budakeszi Önkormányzat P.H. útfenntartási díj beszedési számlájára (számlaszám: 
11742348-15390022-10310001) 2012. november 20-ig kell átutalnia a közösségnek. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel utca 13-23. szám közötti járdaépítési feladat 
műszaki tartalmának pontos meghatározására a Hivatalt bízza meg. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 1. pontban megfogalmazott feladat kivitelezésének 
lebonyolítására BVV Kft.-t bízza meg. A projekt teljes összege: Összesen 1.160.000,- 
bruttó Ft. Ebből 700.000,-Ft önkormányzati támogatás és 460,000,-Ft lakossági forrás. A 
gyalogjárda átépítését időjárás függvényében, de legkésőbb 2013. április 15-ig kell a BVV 
Kft. - nek lebonyolítania. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a munkálatokkal 
kapcsolatos megbízási és lakossági együttműködési szerződés elkészítésére és 
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szerződés és a legkedvezőbb ajánlatot adó 
kivitelezővel a kivitelezői szerződés aláírására. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt Budakeszi Város járdáinak 
felmérésére, pénzügyi ütemterv elkészítésére, melyet a 2013. évi koncepció és költségvetés 
tervezésekor figyelembe kell venni. 
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Határidő: 2-6. pontra: azonnal      Felelős: 2. pontra: polgármester 
      3. és 6. pontra: jegyző 

      4. pontra: BVV Kft. ügyvezető 
       5. pontra: polgármester,  

Ifj dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
671/2012. (XI. 10.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 566/2012. (X. 12.) számú (Fő utca 183-
185. számú ingatlanok előtt a járda javítására) önkormányzati határozat a következő 2-4 ponttal 
egészül ki: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Fő utca 183-185. számú ingatlanok előtt a járda 

javítására a feladat pontos meghatározásával a Hivatalt bízza meg. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 1. pontban megfogalmazott feladat kivitelezésének 

lebonyolítására BVV Kft-t bízza meg. A gyalogjárda átépítését időjárás függvényében, de 
legkésőbb 2012. december 10-ig kell a BVV Kft.-nek elkészíttetnie. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a munkálatokkal 
kapcsolatos szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb 
ajánlatot adó kivitelezővel a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2-4. pontra: azonnal      Felelős: 2. pontra: jegyző 

                                                                                      3. pontra: BVV Kft. ügyvezető 
4. pontra: polgármester,  

ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
672/2012. (XI. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítását melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester  
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
673/2012. (XI. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 
Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt keretében a 
vagyonértékelést végző szervezet kiválasztására közbeszerzési eljárást indít. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a feladat pénzügyi fedezetét a projekt realizálására 
kötött Támogatási Szerződés keretében biztosítja. Felkéri a polgármestert a Támogatási 
Szerződés vonatkozó mellékletének módosítására.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt 
elfogadja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a BDL Környezetvédelmi Kft.-t, az Ecoeline Kft.-t és a Consulting Audit 
Kft.-t kéri fel ajánlattételre. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Disztós Dórát, pénzügyi 
szakterületről Kovácsné Borbás Csillát, a közbeszerzés tárgyát képező szakterületről dr. 
Deli Andrást és szakmai területről Szabó Pált választja. 

 
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 
hozta: 
 
674/2012. (XI. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 

„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretében létesülő 
szennyvíztisztító telepet a 067/18 hrsz. területen kell megépíteni és megszünteti a telep a 
072/7 hrsz. területen történő elhelyezésre vonatkozó, a Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási terv módosítását célzó eljárást. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazást ad új vízjogi engedély elkészítésére 
vonatkozó pályázat lebonyolítására.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretében létesülő 
szennyvíztisztító telep létesítésének helyszínében bekövetkezett változás kapcsán 
érdekmúlás miatt visszavonja az 561/2012. (X. 12.) számú önkormányzati határozat a 
projekthez kapcsolódó tenderdokumentáció műszaki fejezetei elkészítésének az UTB 
Envirptech KZrt. megbízására vonatkozó 2. pontját. 

 
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: 
 
675/2012. (XI. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2013. január 01-től a Polgármesteri Hivatal 

struktúrájának átalakítását elvi szinten az alábbiakban határozza meg: 
A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek tagozódása 
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a) Kabinet 
b) Pénzügyi Osztály 
c) Igazgatási és Építéshatósági Osztály 
d) Beruházási Osztály 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2013. évi 
költségvetés elfogadásáig dolgozza ki a Polgármesteri Hivatal struktúrájának átalakítását 
az 1. pont alapján, valamint az ehhez szükséges dokumentumokat, és azokat terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 

Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2013. február 15.  2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 
tárgyaló delegáció egészüljön ki Tömösi Attila képviselővel és az alábbi határozatot hozta: 
 
676/zárt/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Városüzemeltetési és 
Közlekedési Tanácsnokot, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét, valamint Tömösi 
Attilát, hogy a BKK Zrt-vel a szükséges tárgyalásokat folytassák le a 22-es autóbusz járat-
család 2013. évre vonatkozó működtetése, finanszírozása tekintetében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, VK tanácsnok, PKB elnöke, Tömösi Attila képviselő 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
677/zárt/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

    

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete iskolai védőnő munkakör betöltésére 2012. december 1. napjától 
határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel kinevezi Téglás Vera Luca (szül. Budapest, 1980. december 31.) 
1126 Budapest, Márvány u. 27. szám alatti lakost. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően 
határozza meg. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. december 1. Felelős: 1-2. pont: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
678/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 

intézményvezetői munkakörére kinevezi Tóthné Fajtha Anitát 1124 Budapest, Irtás u. 
2. szám alatti lakost. A kinevezés határozott időre 2013. január 1. napjától 2017. 
december 31. napjáig szól. Az intézményvezető illetményét a közalkalmazottak 
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény irányadó rendelkezései alapján 
alapilletményben és vezetői pótlékban határozza meg.  

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

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatóját, dolgozza ki – Budakeszi Város Önkormányzata 2013. évi koncepciója 
alapján - az Erkel Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
összevonására vonatkozó szakmai anyagot. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra. 2013. január 31. 3. pontra: EFMK igazgatója 
  
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
679/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 

14/2007. (IV. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 54/2012. (XII. 03.) 
önkormányzati rendelet végrehajtásához szükséges táblák beszerzésére és kihelyezésére 
bruttó 160.000,- Ft fedezetét a Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
útfenntartási díjbeszedési számlájáról biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy az 54/2012. (XII. 03.) 
önkormányzati rendelet alapján gondoskodjon a Kert utcában a kiegészítő táblák 
korrekciójáról. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
  
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
680/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendeleten 

alapuló fizető parkolási rendszer felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Városüzemeltetési és Közlekedési 

Tanácsnokot, hogy a 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata az alábbi 
szempontok figyelembevételével történjen meg: 
a) a parkolási díjak felülvizsgálata, 
b) fizető parkolóhelyek bővítése, 
c) Budakeszi lakosok számára nyújtandó kedvezmények beépítése, 
d) városkártya bevezetése.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal, vizsgálja ki az Erkel 
utcai lakosoknak a parkolásra vonatkozóan benyújtott panaszait. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: VK Tanácsnok 
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  3. pontra. jegyző 
  
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
681/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. 
negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
682/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2013. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját az 
alábbiak szerint fogadja el: 
a) Budakeszi Város Képviselő-testülete 2013. évre működési hiányt nem tervez. 
b) 2013. évi költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások teljes körű számbavételére 

kell törekedni. A 2013. évi költségvetésbe be kell építeni a 2012. költségvetési év során 
felvállalt a 2013. évi költségvetést terhelő kötelezettségeket. 

c) Beruházási hitel felvételt kizárólag energia-hatékonyság növelő épület rekonstrukcióra 
tervez felvenni az Önkormányzat. 
A likviditás fenntartásához, a működés folyamatos biztosításához folyószámlahitel 
felvétele szükségessé válhat. 

d) A 2013. évi gazdálkodás tervezésénél érvényesülnie kell a hatékonyságnak és az ésszerű 
takarékosságnak a működési kiadások biztosítása mellett. 

e) A nem kötelezően ellátandó feladatokat (Gimnázium, Zeneiskola, Napraforgó tagozat, 
logopédia, fejlesztő pedagógia, jelzőrendszeres segítségnyújtás) az önkormányzat 
felülvizsgálja. 

f) Az önkormányzat működésének alulfinanszírozottsága miatt, a további eladósodás 
elkerülése érdekében a saját bevételek növelésére van szükség. 

g) 2013. évben kizárólag a telekadó adótétele kerül emelésre. Az iparűzési adó esetében az 
adómentesség összege megemelésre kerül. Fokozott figyelmet kell fordítani az 
adókintlévőségek csökkentésére, valamint az építményadó és az iparűzési adó 
tekintetében az ellenőrzésre. 

h) A kintlévőségek behajtására 2013. évben kiemelt figyelmet kell fordítani. 
i) Fontos feladat a Nagyszénászugi Viziközmű Társulattal kapcsolatos készfizető 

kezességből származó követelés érvényesítése. 
j) A 2013. évi költségvetés tervezéséhez ki kell mutatni a KEOP Szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt 2013. évben várható költségeit, annak önrészét, valamint 
készüljön egy teljes körű projekt kockázat elemzés. 

k) Meg kell vizsgálni az önkormányzati ingatlanok hasznosításának lehetőségét. 
l) Az intézmények vezetői törekedjenek a saját bevételeik növelésére. 
m) Lehetőség szerint részt kíván venni az önkormányzat a közfoglalkoztatásban, mely a helyi 

munkanélküliséget csökkenti. 
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n) Budakeszi Város Képviselő-testülete: 
− a Kulturális keret létrehozására az építményadó 2,5 %-át, 
− a segélyezés támogatására az építményadó 6 %-át, 
− a közbiztonsági célokra az építményadó 4 %-át, 
− városüzemeltetési feladatokra az építményadó 50 %, 
− önszerveződéses projektek támogatása az építményadó 10 %-a, 
− út-és járdaalap az építményadó 10 %-a, 
− egyéb fejlesztésekre az építményadó 10 %-át 
− Makkosmária településrész fejlesztésére az építményadó 4 %-át, 
− Nagyszénászug településrész fejlesztésére az építményadó 1 %-át kívánja fordítani. 

o) A 2013. évi költségvetés tervezéséig a bölcsőde saját részének megfelelő (70 MFt) 
vagyonértékesítés előkészítése történjen meg, hogy a költségvetésben tervezni lehessen,  

p) Polgármesteri Hivatal szervezetéről szóló döntéseket 2012. december végéig meg kell 
hozni, hogy az átalakításhoz szükséges fedezet a 2013. évi költségvetésben tervezhető 
legyen. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
683/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda óvodavezetőjének, Kőrösi 
Péternének a magasabb vezetői megbízását 2012. november 30-i hatállyal visszavonja és ezzel 
egyidejűleg Kőrösi Péterné közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
684/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján, melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet a Szivárvány 
Óvoda óvodavezetői 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: 
 
685/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: * az 575/2013. (X. 17.) Kt. határozattal módosítva 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. december 01. napjától kezdődően 2013. július 31-
ig a Szivárvány óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával Molnárné Nagy Ildikót bízza meg 
és havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak 
a közoktatásban történő végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet alapján állapítja 
meg. Az intézményvezetői helyettesítés az SZMSZ alapján tovább át nem ruházható. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
686/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár igazgatójának, Béresné 
Dávid Magdolna magasabb vezetői megbízását 2012. december 28-i hatállyal visszavonja és 
ezzel egyidejűleg Béresné Dávid Magdolna közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel 
megszünteti. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
687/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján, melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet a Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár 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 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
688/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. december 29. napjától kezdődően 2013. február 28-
ig a Nagy Gáspár Város Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával Ádám Évát bízza meg és 
havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és annak 
végrehajtásáról, a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 
20.) Korm. rendelet alapján állapítja meg. Az intézményvezetői helyettesítés az SZMSZ alapján 
tovább át nem ruházható. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
689/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete levélben köszöni meg dr. Ezer Györgyinek a városban 
lakók érdekében 40 éven keresztül végzett kiemelkedő munkáját. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
690/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Green-dental Kft-vel (székhely: 1145 Budapest, 

Amerikai u. 2-4. II/9; cg szám:01-09-991347, adószám: 24119229-1-42, képviseli: Dr. 
Vasi Gábor szak fogorvos) feladat-ellátási előszerződést köt Budakeszi Város III. számú 
körzete esetében praxisjog elidegenítése okán. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott feladat-ellátási 
szerződés megkötését jóváhagy azzal, hogy felkéri dr. Ezer Györgyi fogorvost, hogy a 
2012. június 30-ig fennálló 790.000,- Ft, valamint a 2012. július 01-től 2012. december 
31-ig még felmerülő közüzemi díjait számla ellenében fizesse meg. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés 
elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2012. november 30. 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester, 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
691/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozatával 
elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítását melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
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692/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítását 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: 
 
693/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú 

Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt keretében a közbeszerzési 
műszaki dokumentáció és a szennyvíztisztító telep engedélyezési tervei elkészítését 
végző szervezet kiválasztására közbeszerzési eljárást indít, amelyre irányuló 
ajánlattételi felhívás módosítását akként fogadja el, hogy egészüljön ki azzal, hogy az 
ajánlattevők rendelkezzenek felelősségbiztosítással. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a feladat pénzügyi fedezetét a projekt realizálására 
kötött Támogatási Szerződés keretében biztosítja. Felkéri a polgármestert ennek 
egyeztetésére a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-vel.  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást 
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt 
elfogadja. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a Benkó Mérnöki Szolgáltató Bt.-t, a Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.-
t és a ST&S Mérnöki Iroda Bt.-t  kéri fel ajánlattételre. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Disztós Dórát, pénzügyi 
szakterületről Kovácsné Borbás Csillát, a közbeszerzés tárgyát képező szakterületről dr. 
Deli Andrást és szakmai területről Szabó Pált választja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
694/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Helyi Médiaszolgáltató Kft ajánlatát fogadja el a 

KMOP-4.5.2-11-2012-0022 számú „Budakeszi bölcsődei ellátásának 
kapacitásfejlesztése’’ c. projekt nyilvánosság biztosítás feladatainak ellátására bruttó 
760.476,- Ft összegben, amelyet a 2013. évi költségvetés terhére biztosít. 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi véleményezést 
követően – a szerződés megkötésére. 
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Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. polgármester 
 2. polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
695/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 614/2012. (X. 25.) számú önkormányzati határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
a)   a határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás által elnyert KEOP pályázat keretében megvalósítandó hulladékudvar 
helyszínét az alábbi prioritási sorban jelöli ki: 
1.1.: 2747 hrsz., mely esetében vállalja a terület jogi, építésügyi előírásoknak megfelelő 
rendezését a KEOP hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési projekt akadálytalan 
lebonyolításához szükséges határidőben 
1.2.: amennyiben a 2747 hrsz.-ú ingatlan a KEOP hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztési 
projekt akadálytalan lebonyolításához szükséges határidőben nem felel meg az építési engedély 
kiadásához szükséges feltételeknek, úgy a 2746 hrsz.-ú ingatlan kijelölése él a továbbiakban is, 
melyre jelenleg érvényes építési engedéllyel rendelkezik a Társulat” 
 
b) a határozat 2. pontja helyébe a következő szöveg lép: 
„Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt pályázat keretében elnyert 5 db 
hulladékgyűjtő sziget helyszínét az alábbi ingatlanokon jelöli ki:  

a) 2756/41 hrsz.-ú út Budaörsi út végén található közterület (2 db), 
b) 2404/1 hrsz.-ú terület (SPAR Áruház parkolója), 
c) Erdész tér (2 db).” 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, főépítész 
 
 
A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
696/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, kérjen be árajánlatokat a 
kialakítandó hulladékszigeteknél elhelyezendő web kamerák kiépítésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, főépítész 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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697/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat módosítását megindítja 
a Kh övezetre vonatkozóan a kialakítható telekméret 10 000 m2-ről 1500 m2-re 
csökkentésével. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft-t bízza meg a Kh 
övezetre vonatkozó HÉSZ módosítás előkészítésére az 1. pont szerinti tartalommal 
300.000,- Ft + ÁFA összegben a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy a 
megbízási szerződést készítse el és felhatalmazza a Polgármestert az ügyvéd jogi 
megfelelőségi nyilatkozata után a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal 
Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
698/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd szóbeli 

beszámolóját a folyamatban lévő peres és nemperes ügyekről. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja 

meg, az önkormányzat tud-e élni a Gábor Áron utca Jókai utca és Napsugár utca közötti 
szakasz garanciájával – ami 2012. december végén lejár– az útépítővel szemben. Az út 
katasztrofális állapotban van, megsüllyedt, pókhálószerűen betöredezett. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Synergon 
Zrt-vel kapcsolatosan a szükséges döntéseket készítse elő a 2012. december 13-i 
képviselő-testületi ülésre. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2012. december 13-i KT ülése 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 3. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
699/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő az 556/zárt/2012. (IX. 21.) számú önkormányzati határozat 4. 
pontjában szereplő „3. pontban meghatározott feladat ellátásáról 2 fő 3 hónapra történő 
megbízásával gondoskodjon, melyhez szükséges 2.000.000.- Ft fedezetet az általános 
tartalékkeret terhére biztosítja” szövegrész helyébe „3. pontban meghatározott feladat 
ellátásáról 1 fő 3 hónapra történő megbízásával gondoskodjon, melyhez szükséges 1.000.000.- 
Ft fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja”. 
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Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
700/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának 
módosítását tartalmazó 9. számú módosító okiratát 2012. november 29-ii hatállyal melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. november 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
701/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „a www.budakesziportal.hu üzemelését biztosító 

5 db szerver tartozékokkal együtt történő elhelyezésére” a Tigra Kft-vel kötött szerződést 
a szerződés megszűntetésére vonatkozó rendelkezés szerint 30 napra felmondja. 

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
702/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Budakeszi Bölcsőde egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 2. számú módosító okiratát 2012. 
november 29-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. november 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
703/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Czövek Erna Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását 
tartalmazó 5. számú módosító okiratát 2012. november 29-ei hatállyal melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: 2012. november 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
704/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési 
Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 10. számú 
módosító okiratát 2012. november 29-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2012. november 29. Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
705/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú 
mellékletének II. rész 7. pontja alapján engedélyezi a Pitpang Sport Óvodában a maximális 
csoportlétszámtól való eltérést a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan az alábbiak szerint: 
 
Csoport / korcsoport:   engedélyezett létszám: 
Halacska kiscsoport 27 fő 
Mókus / kiscsoport 27 fő 
Csiga / középső csoport 27 fő 
Maci / középső csoport 26 fő 
Méhecske / nagycsoport 26 fő 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
706/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Czövek Erna Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény a 2012/2013-as tanévben túllépje a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX törvény 3. számú melléklet I. rész g) pontjában előírt maximális tanulói 
létszámokat az alábbiak szerint:  

 
csoportok: 
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2A csoport 16 fő 

2D csoport 16 fő 

Zeneirodalom 16 fő 

Kórus 16 fő 

EK2B csoport 17 fő 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény 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: Czövek Erna AMI igazgatója 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
707/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2 fő óraadó pedagógus álláshely bővítését 

engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskolában a közalkalmazotti törvényben 
meghatározott besorolás szerinti bérrel, melyre a fedezetet a Széchenyi István Általános 
Iskola és a Szőlőtő Kéttannyelvű Oktatási Nonprofit Kft. között létrejött támogatási 
szerződés biztosítja. Az óraadó pedagógusok munkájukat mindösszesen heti 4 órában 
látják el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. pontban 
meghatározottak szerinti módosításának előkészítésére, valamint a polgármestert annak 
képviselő-testület elé terjesztésére. 

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: 
 
708/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. december 1. napjától 2,5 fő álláshely 

bővítését engedélyezi a Széchenyi István Általános Iskolában a közalkalmazotti 
törvényben meghatározott besorolás szerinti bérrel a következők szerint: 1 fő 
rendszergazda, 1 fő iskolatitkár, 0,5 fő iskolapszichológus, amelyhez a 2012. december 
havi bér + járulékai fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. pontban 
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meghatározottak szerinti módosításának előkészítésére, valamint a polgármestert annak 
képviselő-testület elé terjesztésére. 

 
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: 
 
709/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város 
Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Akciótervét, valamint a megvalósításhoz 
szükséges feladatok és azok végrehajtásának ütemezését. 
 
Határidő: mellékelt akciótervben Felelős: mellékelt akciótervben 
 meghatározottak szerint meghatározottak szerint 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
710/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete a Képviselő-testület 230/2003. (IX. 30.) számú 

határozatával elfogadott Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepció felülvizsgálatával, 
aktualizálásával kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi. 

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi- és 
Közellátási Bizottságot, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság, a Budakeszi Városi 
Polgárőr KHSz., a Polgármesteri Hivatal, valamit a városban működő vagyonvédelmi 
szakszolgáltató vállalkozások, továbbá civil szervezetek bevonásával készítse el 
Budakeszi Város új Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepcióját.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2013. áprilisi KT ülés 2. pontra: KKKB elnöke 
  
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
711/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a beruházásokról szóló 14/1997. (V. 05.) számú 

rendelete alapján, a városi webkamera-rendszer 2013. évi üzemeltetési és karbantartási 
feladatok ellátására nyílt eljárásban pályázatot ír ki. A pályázati kiírásban szerepelni kell, 
hogy az alapszolgáltatásnak a díját és az ezen felüli egyes tételek díja opcionálisan 
legyenek felsorolva a pályázatban. 

2.  Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az ajánlatok 
kiküldésére, valamint a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottságot a 
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benyújtott pályázatok bontására, értékelésére. A pályázatról a Pénzügyi és Költségvetési 
Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt. 

 
Határidő: 1-2. pontra azonnal        
Felelős: 1. pontra polgármester 
 2. pontra: jegyző, KKKB elnöke , PKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
712/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi Rendőrőrs parancsnokának kérelméről a 

Budapest Környéki Törvényszék Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány 
megszüntetésével kapcsolatos 1.Pk.62.528/1993./40 számú jogerősített végzésének 
megérkezésig, valamint a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány által vásárolt 2 db 
robogó sorsáról való képviselő-testületi döntésig nem kíván dönteni ebben a témában. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy gondoskodjon a 
Budakeszi Rendőrőrs udvarán tárolt 2 db robogó fedett helyen történő tárolásáról. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
713/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Német Önkormányzatot, hogy 2013 
évre vonatkozóan a Tájház hasznosítása vonatkozásában programtervet és hasznosítási tervet 
dolgozzon ki úgy, hogy az Önkormányzat és a Német Önkormányzat kulturális rendezvényei, 
a helytörténeti gyűjtemény is helyet tudjon kapni ezekben, és azt nyújtsa be az Önkormányzat 
részére. 
 
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása Felelős: BVNÖ elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
714/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadja el a térítésmentesen felajánlott, 060/8, 
0103/297 és 0113/200 hrsz.-ú területekben, ifj. Molnár István tulajdonában lévő ingatlan 
tulajdonrészeket. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
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A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
715/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti 

önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás bérleti szerződését Ozsváth Albert Sándornéval 
a fennálló tartozásának rendezése, illetve a hátralék rendszeres törlesztése esetén 
hosszabbítja meg.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a 
fizetési hátralék közmunkával történő ledolgozásának lehetőségét.  

 
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: 
 
716/2012. (XI. 29.) 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 2013. január 1. napjától 2013. 
december 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy az Önkormányzat felé fennálló 
használati díj tartozását 2013. december 15-ig köteles rendezni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a használati 
megállapodás módosítás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: 2012. december 31. 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
717/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszi Kártya bevezetésével 

kapcsolatosan, annak kiszolgálását célzó weboldal készítésére vonatkozóan a DirectWeb 
Kft (2051 Biatorbágy, Iskola u. 12.) árajánlatát fogadja el és megbízási szerződést köt 
148.000,- Ft + ÁFA összegben, melynek fedezetét a 393/2012. (VII. 19.) számú 
önkormányzati határozat 2. pontja alapján a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban 
meghatározott szerződés elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
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Felelős: 1. pontra: polgármester, 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
718/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő- testülete hozzájárul a Hidegaszó Kft (2030 Érd, Zagyva utca 

41., képviseli Bodor Sándor) 2092 Budakeszi, Dózsa György téren (hrsz. 495/1) álló 
kürtőskalács elárusító pavilonja tekintetében a bérleti díj csökkentéséhez és a 2012. 
december 1. - 2013. május 31. közötti időszak bérleti díj összegét 20.000,- Ft + 
ÁFA/hónap összegben határozza meg.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Hidegaszó 
Kft-vel 2012. április 27-én megkötött területbérleti szerződés 1. pontban meghatározottak 
szerinti módosításának elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
módosítás aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester, 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
719/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal területbérleti 

szerződést köt Jeszek Ferencné (8834 Murakeresztúr, Kossuth út 175., őstermelői 
igazolvány száma: 0744566) őstermelővel az alábbiak szerint:  
a) helyszín: 2092 Budakeszi, Dózsa György tér (hrsz. 495/1) 30 m2 nagyságú, 

szerződő felek által közösen egyeztetett részilletősége, 
b) bérlet ideje: 2012. december 15-től - 2012. december 24-ig (10 nap),  
c) területhasználat célja: fenyőfa árubemutatás és árusítás, árusításhoz szükséges 

segédeszközök, kellékek elhelyezése,  
d) bérleti díj összege: bruttó 72.000,- Ft, melyet 2012. december 15-én kell egy 

összegben megfizetni,  
e) a szerződés aláírásakor bruttó 72.000,- Ft kauciót kell megfizetni.     

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

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
720/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Király Zoltán (8853 Zákányfalu, Kossuth utca 13. 

alatti lakos) őstermelővel (Örsz: 0636830) a Budakeszi, Fő tér Posta parkolóban 2012. 
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december 15. és 2012. december 24. közötti időszakban 3 db fizető parkolóhely fenyőfa 
árusítás célú igénybevételére 105.000,- Ft bérleti díj megfizetése ellenében a melléklet 
szerinti bérleti szerződést megköti az alábbi módosításokkal: 
a) a bérelt terület melletti parkoló megfelelő használatát az árusítás alatt ne korlátozza.  
b) az árusítás során zöld terület elfoglalása nem engedélyezett.  
c) a vállalkozó rendelkezzen felelősség-biztosítással, melyet bemutat az 

Önkormányzat részére.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ügyvédi 

véleményezést követően a 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: 
 
721/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete Tóth Zoltán vállalkozó, az önkormányzat részére 1 

db városi karácsonyfa adományozásával kapcsolatos felajánlását köszönettel elfogadja. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja Tóth Zoltán 

vállalkozó (a továbbiakban: engedélyes) részére az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
előtti járdán (2092 Budakeszi, Fő utca 108.) 2012. december 5-től 2012. december 24-ig 
tartóban feldíszített további 4 db fenőyfa elhelyezéséhez az alábbi feltételekkel 
d) a közterület-használattal nem akadályozhatja a közúti és gyalogos forgalmat, 

továbbá a csapadékvíz elfolyását, 
e) a fenyőfa tartókat és a fenyőfákat a közterületre kihelyezni olyan módon lehet, hogy 

a járdán a gyalogos közlekedés részére minimum 180 centiméter széles, folyamatos 
és akadálymentes terület álljon rendelkezésre. Ezzel összefüggésben a 
fenyőfatartókat és a fenyőfákat úgy kell elhelyezni, hogy a járdán a közlekedőket 
indokolatlanul ne akadályozza, a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse,  

f) a közterület-használattal érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen 
bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag 
és büntetőjogilag is felelős, 

g) a közút (járda) és az igénybe vett közterületre került szennyeződés letakarítása az 
engedélyes feladata, 

h) a vonatkozó munkavédelmi, balesetvédelmi, egészségvédelmi, környezetvédelmi 
és tűzvédelmi, továbbá ÁNTSZ előírásokat be kell tartani. Az esetlegesen felmerülő 
balesetekért, műszaki-biztonsági hibákért az engedélyes teljes körű felelősséget 
vállal, 

i) a közterület-használat megszűnése után, gondoskodni kell a terület  
– engedélyes költségén való − megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint 
az eredeti állapot visszaállításáról. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. pontban foglalt 
feltételek mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 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: 
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722/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1.  Budakeszi Város Képviselő-testülete köszönettel elfogadja az Interat Zrt. által 

térítésmentesen felajánlott Pasquali EOS 6.50 RS típusú univerzális munkagéphez 
kapcsolódó BHP 1400 típusú vontatható és billenthető pótkocsit. 

2.   Budakeszi Város Képviselő-testülete a térítésmentesen felajánlott pótkocsi átíratásával 
kapcsolatos költségeket, valamint a térítésnélküli átadásból eredő fizetendő áfát, azaz 
159.025,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

3.   Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az Interat Zrt. és 
a Budakeszi Város Önkormányzata között kötendő megállapodás elkészítésére, valamint 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester, 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
723/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium fűtési 

rendszerének hibaelhárító javítására bruttó 1.270.000,- Ft fedezetet biztosít a 2012. évi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkálatok lebonyolítására. 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete ügyvédi ellenjegyzést követően felhatalmazza a 

polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a biztosítási 

kárrendezésre és annak lebonyolítása után a fedezet visszapótlására. 
 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal  
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 4. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
724/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
15. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BDL Környezetvédelmi Kft. által készített 

Budakeszi-mellékág Kert utcai híd kiváltása áteresszel 1-12-30-4 tervszámú vízjogi 
létesítési engedélyezési tervet a melléklet szerint jóváhagyja. 

16. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az engedélyeztetési eljárás 
lebonyolítására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
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  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
725/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szőlőskerti 

utak garanciális javításainak költségbecslésére kérjen be szakértői ajánlatokat. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 

Bizottságot, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a beérkezett 
költségbecslés alapján készítsen előterjesztést a 2012. december 13-i képviselő-testületi 
ülésre. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
 2. pontra: 2012. decemberi KT ülés 2. pontra: FVB elnöke, PKB elnöke 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
726/a/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. november 29-i képviselő-testületi ülésre 
készített lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
726/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2012. október 10. és 2012. 
november 19. közötti időszakról szóló tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb 
eseményekről. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
727/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 593/2012. (X. 25.) számú önkormányzati 

határozatban (2012. évi városi karácsonyi ajándékozás) biztosított 1.632.000,- Ft 
kifizetését engedélyezi a nyugdíjasok karácsonyára. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „Szolidaritás” program keretében 2012. december 
10-ig befizetésre kerülő összeg sorsáról a 2012. december 13-i képviselő-testületi ülésen 
dönt.  

 
Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 2. pontra. 2012. decemberi KT ülés 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
728/2012. (XI. 29.) számú önkormányzati határozat: 

 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budaörs, 

Biatorbágy, Nagykovácsi, Páty és Telki Önkormányzataival kötendő együttműködési 
megállapodást az építéshatósági feladatot ellátó ügyintézők és a munkájuk ellátásához 
szükséges tárgyi eszközök átadás-átvételéről. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 
együttműködési megállapodás jogi megfelelőségének igazolására, majd annak 
megfelelősége esetén felhatalmazza a polgármester annak aláírására, illetve a jegyzőt a 
szerződés ellenjegyzésére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
729/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Budakeszi, Árpád fejedelem téren lévő, beépítetlen 

terület megnevezésű, 2306/65 hrsz-ú, 17 132 m2 (1ha 7132 m2) alapterületű ingatlan 
értékesítésére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat az Ajánlattévővel további egyeztetést céljából: 
a) az ajánlati ár és az értékbecslések adatainak eltérése tekintetében 
b) a területre vonatkozó beépítési szándékra vonatkozóan  

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a főépítészt a területtel kapcsolatos, építéssel 
megvalósuló hasznosítási szándékkal kapcsolatos állásfoglalás megtételére. Felkéri 
továbbá a szakbizottságokat, hogy végezzék el a fejlesztéssel kapcsolatos környezeti 
terhelési hatások vizsgálatát. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 
ajánlattevővel folytatott tárgyalások alapján készítse elő a szerződés-tervezetet ügyvédi 
véleményezésre és a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő.  

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert hogy, az ingatlan 
értékesítéséhez a szükséges hozzájárulást megszerezze a nemzeti vagyonról szóló, 2011. 
évi CXCVI. törvényben foglaltak szerint. 
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Határidő: 1-5. pontra: azonnal  
Felelős: 1-3. és 5. pontra: polgármester 
 3. pontra: főépítész, FVB elnöke, KKKB elnöke 
 4. pontra: jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
730/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a köznevelési intézmények állami 
fenntartásába adásához szükséges megállapodások aláírására, nyilatkozatok megtételére és 
kötelezettségek vállalására. 
 
Határidő: azonnal             Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
731/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, 
a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, a tanácsnokokat, ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet és a 
jegyzőt, hogy folytasson további tárgyalásokat a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos díjak 
megállapításával kapcsolatosan a Saubermacher Magyarország Kft-vel. 
 
Határidő: azonnal                                               
Felelős: FVB elnöke, PKB elnöke,  
 tanácsnokok, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd, jegyző 

          
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
732/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2013. évi munkatervét a melléklet szerint elfogadja. 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a bizottsági elnököket, hogy a képviselő-

testület munkatervét figyelembe véve készítsék a bizottság 2013. évi munkatervét. 
 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal      Felelős: 1. pontra: polgármester 

       2. pontra: bizottsági elnökök 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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733/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi Könyvtár vezetőjét, Béresné Dávid 
Magdolnát 2 havi bérének megfelelő jutalomban részesíti az intézményben végzett kiemelkedő 
munkájára tekintettel. Az ehhez szükséges fedezetet, 677.400,- Ft-ot a 2013. évi 
költségvetésének terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
734/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Nagyszénászugi Viziközmű 

Társulattal kapcsolatos kintlévőségek behajtásáról a rendelkezésre álló dokumentumok 
alapján továbbra is intézkedjen. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
meghatározott feladat ellátásáról a már jelenleg is megbízott 1 fő további 3 hónapra történő 
megbízásával gondoskodjon, melyhez szükséges 1.000.000,- Ft fedezetet a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: jegyző 
  2. pontra: polgármester, jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
735/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Viziközmű Társulattal kapcsolatos 

OTP LTP hátralékos ügyfelek esetében az érdekeltségi hozzájárulások Nagyszénászugi 
Viziközmű Társulat részére történő megfizetés igazolását elfogadja és az ügyfelek OTP 
LTP számláján 2010. június 14-én fennálló hátralékának megfizetésétől eltekint, azonban a 
Nagyszénászugi Viziközmű Társulat helytállásától nem tekint el. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az OTP LTP hátralékos ügyfelek esetében nem tekint 
el a 2010. június 14-től, azaz a készfizető kezesség beálltától számított kamat 
megfizetésétől. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az OTP LTP hátralékos ügyfelek esetében kérelem 
alapján 6 havi részletfizetést engedélyez. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az érdekeltségi hozzájárulások igazolása során 
kimutatható túlfizetések rendezésének kérdését az iratanyagok teljes feldolgozásáig 
elhalasztja. 

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

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
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hozta: 
 
736/2012. (XII. 13.) 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 Középdunamenti Beruházó 
Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálkodási Társulat tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, 
a társulási cél megvalósulásáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
737/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának átfogó pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzésére vonatkozó 
mellékelt intézkedési tervet. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
738/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. január-március havi 

tevékenységének finanszírozására 30 millió Forint fedezetet biztosít a 2013. évi 
költségvetés terhére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az önkormányzat 
és a BVV Kft. között kötendő 2013. évi támogatási szerződés kidolgozására, valamint 
felhatalmazza a polgármestert annak a NFM TVI vizsgálatát követően történő aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének elfogadását követően a BVV Kft. támogatási szerződését felülvizsgálja. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
 3. pontra: 2013. évi költségvetést követő rendes KT ülés 
Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
739/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi 
a) a 153/2012. (III. 29.) számú (útkarbantartás) önkormányzati határozatban szereplő 

„felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására” szövegrészt, 
b) a 161/2012. (IV. 12.) számú (útkarbantartás) önkormányzati határozat 4-7. pontját, 
c) a 167/2012. (IV. 12.) számú (karbantartási eszközök) önkormányzati határozat 3-6. 

pontját, 
d) a 208/zárt/2012. (IV. 26.) számú (épületfenntartás) önkormányzati határozat 3-6. 

pontját, 
e) a 458/2012. (VIII. 09.) számú (intézménykarbantartás) önkormányzati határozat 4-

6. pontját, 
f) a 465/2012. (VIII. 09.) számú (közterületfenntartás) önkormányzati határozat 4-6. 

pontját, 
g) a 633/2012. (X. 25.) számú (intézménykarbantartás) önkormányzati határozat 3. 

pontját, 
h) a 634/2012. (X. 25.) számú (intézménykarbantartás) önkormányzati határozat 2-3. 

pontját, 
i) a 635/2012. (X. 25.) számú (eszközbeszerzés) önkormányzati határozat 2-4. pontját. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzat és a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. között 2012. április 4-én megkötött támogatási 
szerződés 2. számú módosítását melléklet szerinti tartalommal elfogadja, melyhez a 
szükséges fedezet a 396/2011. (IX. 13) számú, a 450/2011. (X. 12.) számú, a 153/2012. 
(III. 29.) számú, a 161/2012. (IV. 12.) számú, a 167/2012. (IV. 12.) számú, a 
208/zárt/2012. (IV. 26.) számú, a 458/2012. (VIII. 09.) számú, a 465/2012. (VIII. 09.) 
számú, az 550/2012. (IX 21.) számú, az 554/2012. (IX. 21.) számú, a 633/2012. (X. 25.) 
számú, a 634/2012. (X. 25.) számú, a 635/2012. (X. 25.) számú és a 652/2012. (XI. 10.) 
számú önkormányzati határozatokba foglaltan rendelkezésre áll. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - ügyvédi 
véleményezést követően – a 2. pontban meghatározott szerződés aláírására. 

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

    ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd  
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
740/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pasquali EOS 6.50 RS univerzális 

munkagéphez kapcsolható BHP-1400 típusú vontatható és billenthető pótkocsit a 
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft használatába adja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a használatba adási 
szerződés elkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, 1 ellen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
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741/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. ügyvezetője számára a 
492/2012. (IX.13.) számú önkormányzati határozattal jóváhagyott teljesítménykövetelmények 
elutasítása, azok tudomásul nem vétele miatt a Keszivíz Kft. ügyvezetője részére a 2012. évre 
vonatkozóan nem határoz meg vezetői prémiumot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
742/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a Keszivíz Kft-t, hogy 
a kintlévőségekkel kapcsolatosan az adósságrendezés ügyében dolgozzanak ki egy közös 
javaslatot. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző, Keszivíz Kft ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
743/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. közbenső mérlegét melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
744/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
16. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi Szennyvízprojekt 

Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolási korrigált nyitó mérlegét és felhatalmazza 
cég legfőbb szerve képviselőjeként a Polgármestert annak ellenjegyzésére. 

17. Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi Szennyvízprojekt 
Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának 2012. december 15.-ével történő 
befejezését.  

18. Annak érdekében, hogy a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” 
tevékenysége befejezhető legyen Budakeszi Város Önkormányzata átvállalja a Társasággal 
szemben a korábbi ügyvezető, Doleschall Tamás által 400.000,- Ft és járulékai iránt 
bejelentett és vitatott követelését, ennek értelmében ezt az esetlegesen a Társaságot terhelő 
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kötelezettséget a követelés bejelentője az Alapító Budakeszi Város Önkormányzatával 
szemben érvényesítheti. 

19. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit 
Kft. „v.a.” végelszámolásával kapcsolatban a továbbiakban esedékes feladatok 
elvégzésének ellentételezésére jóváhagyja a Felügyelő Bizottság tagjai és a végelszámoló 
részére a teljes december havi járandóságuk kifizetését. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-4. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
745/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-1.2.1/09-11-2011-0025 azonosító 
számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” kapcsán felmerülő, 
támogatásból el nem számolható költségek fedezésére további 250.000 Ft keretösszeget biztosít 
a 2012. évi általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
746/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Carepoint Kft. (2051 Biatorbágy, 
Ritsman Pál u. 2. Fsz. 1. képviseli: Dr. Nazim Tan) Önkormányzat felé a 2012. június 30-
ig fennálló összesen 330.446 Ft valamint a Wudimed Kft. (2092 Budakeszi, Paplanhát u. 
14/1. képviseli: Dr. Ambrus Katalin) Önkormányzat felé a 2012. június 30-ig fennálló 
összesen 354.347,- Ft hátralékát elengedi a 2092 Budakeszi, Fő út 179. szám alatti ingatlan 
felújítása (orvosi rendelő) során végzett, melléklet szerinti munkák ellenértékeként. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. II. félévi, december 31-ig a Carepoint Kft. és 
a Wudimed Kft-t részéről felmerülő közüzemi díjakat kiszámlázza a cégek részére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nyilatkozattételre hívja fel a Carepoint 
Kft-t és a Wudimed Kft-t, miszerint az 1. pont szerinti felújítások során keletkezett 
értéknövelő beruházás esetében annak megtérítésétől lemond, és ingyenes eszközátadás 
formájában térítésmentesen átadja az Önkormányzatnak. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri dr. Nazim Tant és dr. Ambrus Katalint, hogy 
az általuk elvégzett felújításokat számlával igazolják. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy ellenőrizze a mellékletben 
szereplő munkák elvégzését. 

6. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti 
hátralék elengedése tárgyában a nyilatkozat kiadására amennyiben a 3-5. pont teljesítésre 
kerül. 

 
Határidő: 1-6. pontra azonnal        Felelős: 1-3. és 6. pontra polgármester 

4. pontra: dr. Nazim Tant és dr. Ambrus Katalin 
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5. pontra: BVV Kft. ügyvezetője 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
747/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a 677/zárt/2012. (XI. 29.) számú (iskolai védőnő munkakör 
betöltése) önkormányzati határozat 1. pontjában szereplő „2012. december 1. napjától” szövegrész 
helyébe „2013. január 1. napjától” szövegrész lép.  

 

Határidő: azonnal                Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
748/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az iskolai védőnő munkakör betöltésével egyidejűleg 
kezdeményezi a működési engedély módosítását az OEP-nél, és felhatalmazza a Polgármestert az 
engedély kérelem benyújtására.  

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
749/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerinti, a Fővárosi Vízművek 

Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között a 2011. évi CCIX. törvény alapján 
bekövetkező víziközmű vagyon átszállása tárgyában létrejövő megállapodást elfogadja, és 
az önkormányzat ügyvédjének jóváhagyását követően felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. számú melléklet szerinti, a Fővárosi Vízművek 
Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között a 2011. évi CCIX. törvény alapján létrejövő 
vagyonkezelési megállapodást elfogadja, és az önkormányzat ügyvédjének jóváhagyását 
követően felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

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

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



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 292 - 

750/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 653/2012. (XI. 10.) számú, a 
654/2012. (XI. 10.) számú, a 655/2012. (XI. 10.) számú és a 656/2012. (XI. 10.) számú (a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntetése és a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv BTT fenntartásba adásáról szóló) önkormányzati 
határozatokat. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
751/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi 2415 hrsz-ú Sportpálya ingatlan 
üzemeltetésére az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelete 19. § (2) bekezdésében foglaltak 
szerint nyilvános pályázatot ír ki és felkéri a Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírások 
előkészítésére, valamint a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot és a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottságot annak a Képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: polgármester, 

FVB  elnöke, PKB elnöke 
 

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
752/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Provital ZRt ajánlatát fogadja el a KMOP-4.5.2-11-

2012-0022 számú „Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése’’ c. projekt 
közbeszerzési feladatainak ellátására, 1.300.000,- Ft + ÁFA összegben, amelynek fedezetét 
a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert – ügyvédi véleményezést 
követően – a szerződés megkötésére. 

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

 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
753/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kalmár utca útjavításhoz szükséges 600.000,- Ft 
fedezetet a 2012. évi költségvetés Makkosmária fejlesztés keret terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban meghatározott 
feladat kivitelezésének lebonyolítására. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
        2. pontra: BVV Kft ügyvezető 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
754/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti megállapodást köti a Corpus Kft-vel 
a felek közötti vitás kérdések rendezése tárgyában, és felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására az önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 
 
Határidő: azonnal  Felelős: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
755/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty 

út 17.) részére a "Budakeszi, Árnyas utca gázvezeték hálózatbővítés középnyomású 
gázelosztó vezeték" tárgyú T-16/92 munkaszámú dokumentációja alapján a 3111 hrsz.-ú 
közterületre 83 fm hosszú D63 PE80/G-SDR 11 jelű gázvezeték építésére a Főépítészi 
vélemény alapján a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltételekkel:  
a) a vezetéképítés megkezdése előtt a tervezett nyomvonalat a földhivatali ingatlan 

nyilvántartásban szereplő adatok alapján kell kitűzni.  
b) a gázvezetéket a rendelkezésre álló közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a 

későbbiekben sem a szennyvíz, sem a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését nem 
akadályozhatja.  

c) az ingatlanok házi bekötéseit a szabályozási terv szerinti végleges útszélesség 
alapján kitűzött telekhatárok figyelembevételével kell kiépíteni.   

d) amennyiben a gázvezeték a megépítést követő 5 éven belül a fenti rendszerek 
kiépítését akadályozza, úgy annak kiváltásáról a vezeték üzemeltetőjének saját 
költségén kell gondoskodnia.  

e) a nyomvonal helyreállítását a legfelső rétegben 15 cm vastagságban fagyálló 
murvával kell elvégezni.  

Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kivitelezés megkezdésére, valamint idegen területek 
igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt 
szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. Jelen 
tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott tulajdonosi 
hozzájárulás kiadásának feltételeként rögzíti: minden, az úttal érintett tulajdonosnak 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 294 - 

kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a HÉSZ szerinti út szabályozási szélességéhez 
esetlegesen szükséges területet térítésmentesen átadja az önkormányzat részére. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

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

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 5 mellette, 2 ellen szavazat és 1 tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
756/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat és a HP&HP Bt. között létrejövő 
területbérleti szerződést nem fogadja el. 
 
Határidő: azonnal          Felelős: polgármester 
  
 
757/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi 93 hrsz, természetben 2092 Budakeszi, 

Széchenyi u. 193. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakás bérleti 
szerződését Ozsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti lakossal 
2013. január 1. napjától 2013. március 31. napjáig meghosszabbítja azzal, hogy a bérlő 
az önkormányzat felé fennálló tartozását a külön megállapodásban rögzített vállalása 
szerint köteles rendezni. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a havi részlet megállapítására felkéri az 
Alpolgármestert. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a bérleti 
szerződés módosítás előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, hogy nyújtson segítséget Ozsváth Albert Sándorné részére adósságának 
rendezése ügyében. 

 
Határidő: 1-4. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: alpolgármester,  
 3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd  
 4. pontra: HÍD Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
758/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadja el az ingatlanok cseréjére vonatkozó 

ajánlatot a jelentős értékkülönbözet miatt, a Budakeszi külterületi 067/5; 067/8; 067/10; 
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067/12 és 069 hrsz-ú ingatlanokért felajánlott Budakeszi Fűzfa utca 499/13 helyrajzi számú, 
921 m2 területű, beépítetlen terület megnevezésű ingatlanért. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fennálló 
bérleti szerződés meghosszabbításával kapcsolatosan a bérlővel egyeztetést folytasson. 

  
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: 
 
759/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz Europe for Citizens – 

Európa a Polgárokért című program Aktív polgárokat Európának alprogram 1.1. 
Testvérvárosok polgárainak találkozói elnevezésű pályázaton. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hitesy-Bartucz-Hollai Euroconsulting Kft 
pályázatíró cég ajánlatát fogadja el és felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet, hogy a 
2. pont szerinti céggel 180.000,- Ft + ÁFA fix díj és 100.000,- Ft + ÁFA sikerdíj értékben 
pályázatírói feladatok ellátására az 1. pont szerinti pályázat esetében készítse el a 
szerződést. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat alapján 
kidolgozott szerződés aláírására. 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Europe for Citizens – Európa a Polgárokért 
pályázat pályázatíró cég költségeinek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal  
Felelős: 1-2. és 4-5. pontra: polgármester 
 3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
760/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadta el, hogy 2013. január 1-jétől az Etyekwood 
Stúdió Kft-t (székhely: 2091 Etyek, Boti út 4245 hrsz) bízza meg a képviselő-testületi ülések 
hang- és számítástechnikai berendezések összegállításával havi 5000.- Ft+ áfa díjazásért.  
 
Határidő: azonnal         Felelős: polgármester 
  
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
761/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a hirmondo.budakeszi.hu weboldalon közzétett 
adatok tárolásának biztosítása céljából virtuális szerver szolgáltatásra a 
Rendszerinformatika ZRt-t (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) bízza meg 2012. 
december 15-től határozatlan ideig havi 18.400,- Ft + ÁFA díjért, melynek fedezetét 
9.200,- Ft + ÁFA-t a 2012. évi költségvetés informatikai szolgáltatás keret terhére 
biztosítja és a 2013. évtől a szolgáltatás díját, 220.800,- Ft + ÁFÁ-t az éves költségvetésbe 
betervezi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási 
szerződés rugalmas felmondási feltételekkel történő elkészítésére, valamint a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: 1-2. pontra azonnal        
Felelős: 1. pontra polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd  
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
762/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi webkamera-rendszer 2013. 

évi üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátására kiírt pályázat nyertesének - a 
szakbizottságok döntéseinek figyelembe vételével – a TranzitNetwork Kft-t nyilvánítja. 
A 2013. január 01-től - 2013. december 31-ig terjedő időszakra szükséges bruttó 
2.157.840,- Ft fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.    

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a városi 
webkamera-rendszer 2013. évi üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert szerződés aláírására.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal 
Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
763/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a beruházásokról szóló 14/1997. (V. 05.) számú 

rendelete alapján, a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatok ellátására 
mellékelt tartalom szerint 3 ajánlatot kér be meghívásos eljárás keretében.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az ajánlatok 
kiküldésére, valamint a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottságot a 
benyújtott pályázatok bontására, értékelésére. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2013. január 31-től a Budakeszi 
Védelmi Centrum a Polgármesteri Hivatal földszint 39. számú helyiségben kerül 
elhelyezésre.    

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, valamint a BVV 
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Kft-t, hogy a Budakeszi Védelmi Centrum Polgármesteri Hivatalban való elhelyezésével, 
átköltöztetésével együtt járó tényleges költségeket mérje fel és terjessze azt elő a 
Képviselő-testület 2013. januári ülésére. 

 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester 
 4. pontra: 2013. januári KT ülés 2. és 4. pontra: jegyző 
  4. pontra: KKKB elnöke 
  2. pontra: BVV Kft ügyvezetője 

 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
764/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
3. Budakeszi Város Képviselő-testülete jogszabályi változások miatt a személyszállítási 

szolgáltatásokról szóló 12012. évi XLI. törvény alapján pályázatot kíván kiírni külön célú 
menetrend szerinti belső személyszállítási szolgáltatás elvégzésére. 

4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt arra, hogy az 1. 
számú pontban leírt külön célú menetrend szerinti belső személyszállítási szolgáltatással 
kapcsolatos pályázati kiírást, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 12012. évi XLI. 
törvény figyelembe vételével készítse el és terjessze azt elő a Képviselő-testület 
következő ülésére. 
  

Határidő: 1. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester 
 2. pontra: 2013. januári KT ülés 2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
765/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 2012. évi költségvetésben rendszeres 
szociális segély keretre biztosított keretösszegből történő 1.322.500,- Ft átcsoportosítását a 
következők szerint: 
a) 542.500,- Ft biztosítható 25 m3 tűzifa vásárlására a Budakeszin élő szociálisan rászorulók 

részére. Az összeg a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére erre a célra 
előirányzatként került átadásra. 
A fa kiszállítása a BVV Kft. Budakeszi, Erdő u. 70. sz. alatti telephelyére történik, a 
kiosztás lebonyolítását a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi. 

b) A Szolidaritási program keretében gyűjtött 200.000,- Ft összeghez  200.000,- Ft kerül 
átcsoportosításra, mely összeg a Budakeszi szociálisan rászorulók részére történő 
felosztásáról a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat gondoskodik. Az összeg 
előirányzatként kerül átadásra az intézménynek.   

c) A 2012. évi költségvetés átmeneti szociális segély keretére 400.000,- Ft kerül 
átcsoportosításra. 

d) 130.000,- Ft-ot átcsoportosít a 2012. évi általános tartalékkeretbe.  
 
Határidő:  azonnal  
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Felelős:  polgármester, alpolgármester,  
 HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
766/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a szociális tűzifa felaprításához szükséges fűrész 

megvásárlásához 130.000,- Ft összeget biztosít a BVV Kft. részére a 2012. évi általános 
tartalékkeret terhére.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a támogatási 
szerződés 1. pont szerinti módosításának előkészítésére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.  

 
Határidő:  1-2. pontra: azonnal  
Felelős:  1. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője 
 2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
767/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés 
közötti legfontosabb eseményekről. 
 
Határidő: azonnal         Felelős: polgármester 
  
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
768/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete nem fogadja el a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést.  
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg a lejárt határidejű határozatokat és az eredményről részletes 
beszámolóval tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal         Felelős: 1. pontra: polgármester 
                  2. pontra: 2013. januári Kt. ülés       2. pontra:OKJB elnöke  
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő titkos szavazás során 3 mellette, 6 ellen szavazattal az alábbi 
határozatot hozta: 
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769/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazással a Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Kft. ügyvezető választása során Kovács Lajos Attilát 3 db igen, 6 db nem szavazattal Budakeszi 
Város Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjének nem választotta meg, ezért a 
pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
770/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakörének betöltésére új pályázatot ír ki és 
felkéri a polgármestert a pályázati kiírás megjelentetésére. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
771/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, Till Gábort (an: Horváth Edit, lakcím: 2092 
Budakeszi, Kossuth L. utca 26. szám  alatti lakost) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 31. § b) pontja, valamint a BVV. Kft. Alapító okiratának IV/7. pontja alapján 2013. 
január 14. napjával visszahívja, és a megbízási szerződést 2013. január 14. napjával felmondja. 
 
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
772/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztség ellátásával 2013. január 15. napjával 3 
hónap időtartamra (2013. április 15. napjáig) megbízza Kovács Lajos Attilát 1113 
Budapest, Györök utca 35.  szám alatti lakost. Az ügyvezető igazgató illetményét az Mt. 
204. § (3) bekezdése alapján, a javadalmazási szabályzatban foglaltaknak megfelelően 
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bruttó 370.000.- Ft/hó összegben határozza meg, melyet a testület a 2013. évi 
költségvetésében biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a BVV Kft. átszervezésével 
kapcsolatos dokumentumokat a 2013. januári testületi ülésre készítse el. 

 
Határidő: 1. pontra: azonnal                  Felelős: 1. pontra: polgármester 
                  2. pontra: 2013. januári Kt. ülés                               2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő titkos szavazás során 7 mellette, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
773/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazás eredményeképpen 7 igen szavazattal a 
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjának Szél Bálint képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal          Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő titkos szavazás során 7 mellette, ellen szavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
774/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete titkos szavazás eredményeképpen 7 igen szavazattal a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tagjának Szél Bálint képviselőt választja meg. 
 
Határidő: azonnal          Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
775/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának 9. sz. módosítását melléklet szerinti tartalommal. 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt 

megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
776/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 
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3. Budakeszi Város Képviselő-testülete 300.000 Ft támogatást biztosít a Budakeszi Római 
Katolikus Egyházközösség részére a 2011. évi elektromos áram számla kifizetéséhez, 
melynek fedezetét a 2012. évi költségvetés tartalékalap terhére vállalja. 

4. Felkéri  az önkormányzat ügyvédjét, hogy a támogatási szerződést készítse el, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

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

ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
777/zárt/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

           
Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagyszénászugi Víziközmű Társulat 
2012. november 19. napján tartott küldöttgyűlése összehívásának jogszerűségét és azzal együtt 
az ott meghozott határozatokat megtámadja, valamint büntetőjogi feljelentést tesz. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 6 fő képviselő 4 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
778/zárt/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat: 

           
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az ügyvédi beszámolót a folyamatban lévő 
ügyekről. 
 
Határidő: azonnal           Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
779/zárt/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:           
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról, 

illetőleg az eljárás eredményéről szóló mellékletben szereplő írásbeli összegezést 
jóváhagyja a mellékletben szereplő Bírálóbizottság tárgyalást megelőző, valamint eljárást 
lezáró döntési javaslatát tartalmazó bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok alapján. 

2.  Az I. közbeszerzési rész vonatkozásában: Budakeszi Város Képviselő-testülete a „A 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0025 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, a szennyvíztisztító telep és –
elvezető hálózat kivitelezője kiválasztására irányuló eljárás vonatkozásában a 
szennyvíztisztító telep létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, Műszaki Dokumentáció 
készítése és egyéb feladatok ellátása” tárgyú feladat ellátásával a Mélyépterv Komplex 
Zrt.-t (1012 Budapest, Várfok utca 14.) bízza meg, a tervezői díj fedezetét a projekt 
önrészének, illetve támogatásának terhére biztosítja. 
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3.  A II. közbeszerzési rész vonatkozásában: Budakeszi Város Képviselő-testülete a „A 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-
11-2011-0025 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló, a szennyvíztisztító telep és –
elvezető hálózat kivitelezője kiválasztására irányuló eljárás vonatkozásában a 
szennyvíztisztító telep létesítési engedélyezési terveinek elkészítése, Műszaki Dokumentáció 
készítése és egyéb feladatok ellátása” tárgyú feladat ellátásával a Mélyépterv Komplex 
Zrt.-t (1012 Budapest, Várfok utca 14.) bízza meg, a vállalkozási díj fedezetét a projekt 
önrészének, illetve támogatásának terhére biztosítja. 

4.  Az I. közbeszerzési rész vonatkozásában: Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert - a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően - a Mélyépterv 
Komplex Zrt.-vel (1012 Budapest, Várfok utca 14.) a tervezési szerződés aláírására. 

5.  A II. közbeszerzési rész vonatkozásában: Budakeszi Város Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert - a Kbt. 124. § (6) bekezdésének megfelelően - a Mélyépterv 
Komplex Zrt.-vel (1012 Budapest, Várfok utca 14.) a vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Határidő: 1-5. pontra: azonnal                                Felelős: 1-5. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
780/zárt/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:           
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatokról, 

illetőleg az eljárás eredményéről szóló mellékletben szereplő írásbeli összegezést 
jóváhagyja a mellékletben szereplő Bírálóbizottság tárgyalást megelőző, valamint eljárást 
lezáró döntési javaslatát tartalmazó bírálóbizottsági jegyzőkönyvek, bírálati lapok alapján. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a „A „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés 
módosításának előkészítése, a projekttel megvalósuló, valamint a meglévő/üzemelő 
szennyvízközmű vagyonértékelése, továbbá a vagyonértékelésre épülő Pótlási Terv 
készítése” tárgyú feladat ellátásával a BDL Kft.-t (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) bízza meg, 
a vállalkozási díj fedezetét a projekt önrészének, illetve támogatásának terhére biztosítja. 

3.   Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - a Kbt. 124. § (6) 
bekezdésének megfelelően - a BDL Kft.-vel (1118 Budapest, Rétköz u. 5.) a tervezési 
szerződés aláírására. 

 
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: 
 
781/zárt/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:           
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az 

Önkormányzat és a BKK Budapesti Közlekedési Központ ZRt. között létrejövő, 2013. évi 
finanszírozási hozzájárulásra vonatkozó szerződést – annak mellékleteivel – a 22-es 
autóbusz járat-család működtetésére és a szerződésben foglalt 25.584.000,- Ft összegre a 
szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 
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2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott szerződés aláírására. 

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

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
782/zárt/2012. (XII. 13.) számú önkormányzati határozat:           

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi a BVV Kft. és a BSZM Kft. vonatkozásában 
megkötött egyes megbízási szerződések és egyes vagyongazdai feladatok ellátása tárgyában 
adott tájékoztatót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal           Felelős: polgármester 

 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
783/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja dr. Szelenczy Gabriella 
jegyzői kinevezésének járási hivatalvezetővé történő jogviszonyváltását. 
 
Határidő: azonnal      Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
784/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Petőfi Sándor u.18., 1489-es hrsz-ú és a 

Budakeszi, Fő u.127., 1881 hrsz-ú ingatlan értékbecslési munkájának elvégzésére 40 000,- 
Ft + 10.800,- Ft ÁFA, azaz összesen 50.800,- Ft. összegben a Huber Ingatlan Irodát bízza 
meg, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlan-
értékbecslés elkészítésével kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 0 ellen szavazattal 1 és tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
785/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP 5.5.0/A 
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. felhívásra a 
Pitypang Sport Óvoda energetikai korszerűsítésével. A beruházás becsült költsége 40 MFt, 
önrésze 7,5 MFt, amelyet a 2013. évi költségvetés terhére biztosít. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a pályázat tényleges benyújtásáról és az önerő 
mértékéről a beruházás és az önerő mértékének pontos ismeretében hoz döntést.  

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

 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 0 ellen szavazattal 1 és tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
786/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a KEOP 5.5.0/A 

Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. felhívásra a 
Széchenyi István Általános Iskola energetikai korszerűsítésével. A beruházás becsült 
költsége 100 MFt, önrésze 15 MFt, amelyet a 2014. évi költségvetés terhére biztosít. A 
Széchenyi István Általános Iskola pályázatának kidolgozásakor és a Nagy Sándor József 
Gimnázium épületenergetikai műszaki tervdokumentáció elkészítésében vegyen részt a 
főépítész, a homlokzatszigetelés és nyilászárócsere megvalósítása kapcsán. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a pályázat tényleges benyújtásáról és az önerő 
mértékéről a beruházás és az önerő mértékének pontos ismeretében hoz döntést.  

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 0 ellen szavazattal 1 és tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
787/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy ajánlatokat 

kérjen be a KEOP 5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos 
átalakítása c. pályázatok projekt-előkészítési feladatainak teljes körű elvégzésére és 
összességében a legkedvezőbbel – ügyvédi jóváhagyást követően – szerződést kössön a 
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentáció elkészítésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtandó pályázatok 
előkészítésére összesen max. bruttó 9 millió Ft pályázati keretösszeget biztosít a 2013. évi 
költségvetés terhére. 

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 0 ellen szavazattal 1 és tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
788/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 305 - 

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készíttesse el a 
Nagy Sándor József Gimnázium épületenergetikai műszaki tervdokumentációját, melyre 6,3 
MFt-ot biztosít a 2013. évi költségvetés terhére. 
 
Határidő: azonnal Felelős: jegyző 
 
 
A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 0 ellen szavazattal 1 és tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
789/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a rehabilitációs hozzájárulás kiváltása érdekében a 

Polgármesteri Hivatalban a létszámot figyelembe véve 2 fő, Pitypang Óvodában 1 fő, a 
Szivárvány Óvodában 1 fő megváltozott munkaképességű személy 2013. 01. 01-től 2013. 
12. 31-ig történő foglalkoztatását jóváhagyja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a rehabilitációs hozzájárulás és a 4 fő foglalkoztatása 
esetén kifizetendő bér különbözetét, legfeljebb 622.560 Ft-ot a 2013. évi költségvetés 
terhére biztosítja.   

 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                           Felelős: 1-2. pontra: jegyző 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a 
melléklet – A pályázat elbírálásánál előnyt jelent – rész az alábbiakkal egészül ki ,,Angol és 
német nyelvismeret”. 
A fenti döntés alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta: 
 
790/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal jegyzői 
munkakörére vonatkozó pályázati felhívást a melléklet szerint elfogadja, és felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal        Felelős: polgármester 
 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, 0 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
791/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a 731/2012. (XII. 13.) 
számú önkormányzati határozatban megjelölt tárgyaló delegációt, hogy folytasson további 
tárgyalásokat a Saubermacher-Magyarország Kft-vel a települési szilárd hulladék-szállítási díj 
maximum 20 %-os emelésével kapcsolatban, a jogi lehetőségek és a vonatkozó módosítások 
figyelembevételével, amelyhez felkéri a jegyzőt, hogy nyújtson segítséget. 
 
Határidő: azonnal                                                Felelős: polgármester, 



Mutató a Képviselő-testület 2012. évi határozatairól 

- 306 - 

jegyző, 
FVB elnöke, 
PKB elnöke, 

Tanácsnokok, 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
 
A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, 0 ellen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
792/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati határozat: 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Green-dental Kft (székhely: 1145. Budapest, 

Amerikai u. 2-4. II/9; cg szám:01-09-991347, adószám: 24119229-1-42, képviseli: Dr. Vasi 
Gábor szak fogorvos) feladat-ellátási szerződést és ingatlanhasználati szerződést köt 
Budakeszi Város III. számú körzete tárgyában a melléklet szerinti szerződés tervezet 
szerint. 

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

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

        2. pontra: polgármester, 
                                                                                    ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

           
 
 
Összeállítva: 
Budakeszi, 2016. szeptember 14. 


