
Képviselő-testületi határozatok  
2013. január 01-től 

 
 

1/zárt/2013. (I. 17.) számú önkormányzati határozat:           

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester munkáltatói 
jogkörben hozott döntését – miszerint Budakeszi Város Önkormányzat jegyzőjévé dr. 
Szolnoki Imrét nevezte ki 2013. január 28. napjával határozatlan időre, 6 hónap 
próbaidővel - tudomásul veszi és egyben egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban. 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 

2/zárt/2013. (I. 17.) számú önkormányzati határozat:           

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BVV Kft. átalakítása tárgyú, 
előterjesztés szerinti tájékoztatást tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal               Felelős: polgármester 

3/zárt/2013. (I. 17.) számú önkormányzati határozat:          

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerinti megbízási 
szerződést köt Till Gáborral (an: Horváth Edit, lakcím: 2092, Budakeszi, Kossuth L. utca 
26.) 2013. január 21. napjával határozatlan időre, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  

Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

4/zárt/2013. (I. 17.) számú önkormányzati határozat:          

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Farkashegyi 
Repülőtér üzemeltetői szerződés meghosszabbításáról szóló tájékoztatót. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Infrastruktúra 
Fejlesztési Tanácsnokot, hogy a Polgármesteri Hivatal segítségével a következő 
rendes Képviselő-testületi ülésre az ezzel kapcsolatos előterjesztést készítse elő. 

Határidő: 1. pontra: azonnal     Felelős: 1. pontra: polgármester, 
      2. pontra: 2013. január 24.            IF Tanácsnok, 

2. pontra: IF Tanácsnok   
 
5/2013. (I. 17.) számú önkormányzati határozat:          
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1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződésben 
rögzített támogatási arány felülvizsgálatának kezdeményezésére. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert „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 elvégzésére  a 
közbeszerzési eljárás eredményeként a 780/zárt/2012.(XII.13.) határozat szerint a 
BDL Kft.-vel létrejött szerződés megfelelő módosítására. A módosítás során a 
szerződésből törölni kell a költség-haszon elemzés elkészítését, és a szerződés 
határidő rendszerét úgy kell átalakítani, hogy a Közreműködő Szervezet részére a 
támogatási arány felülvizsgálatát megalapozó számításokhoz szükséges adatok 
mielőbb megadhatók legyenek. A szerződés-módosítás összeállítására felkéri Dr. 
Disztós Dóra ügyvédet és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

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

 Dr. Disztós Dóra ügyvéd 
 

6/2013. (I. 17.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Green-Dental Kft-vel megkötött feladat-ellátási 
szerződésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy jogi 
megfelelőségi nyilatkozatot adjon ki az 1. pontban megnevezett szerződés esetében, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
Határidő: 1-2. pontra: azonnal            Felelős:1. pontra: polgármester 

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

 
7/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő- testülete az Önkormányzata és a Stelázsi Vegyesbolt 
Kft. között létrejövő területbérleti szerződést melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
valamint a napi terület-használati díjat a szerződés 2013. 01. 01-től- 2013. 12. 31-ig 
terjedő időtartama alatt a Dózsa György téri, valamint a Rózsa utcai elárusítóhely 
tekintetében árusítás esetén 2.000,- Ft-ban, nem árusítás esetén 1.000,- Ft-ban 
határozza meg.  

2. Budakeszi Város Képviselő- testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban 
meghatározott szerződés aláírására. 
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3. Budakeszi Város Képviselő- testülete felkéri a VK Tanácsnokot, hogy a parkolási 
rend megoldására készítsen határozati javaslatot. 
Határidő: 1-2. pontra azonnal   Felelős: 1-2. pontra polgármester 
             3. pontra:  2013. február 15.    3. pontra: VK Tanácsnok 

 

8/zárt/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 
Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat könyvvizsgálóját Cseke 
Lászlót, hogy készítsen árajánlatot a Nagyszénászugi Viziközmű Társulattal kapcsolatos 
ügy teljes körű pénzügyi átvizsgálására. 
Határidő: azonnal              Felelős: polgármester 

 

9/zárt/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Viziközmű Társulattal 
kapcsolatos ügy teljes körű jogi feltárására Dr. Dózsa Ernő Ügyvédi Iroda által 
benyújtott melléklet szerinti ajánlatot nem fogadja el. 

Határidő: azonnal         Felelős: polgármester 

 

10/zárt/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az ügyvédi beszámolót a folyamatban 
lévő ügyekről. 

Határidő: azonnal         Felelős: polgármester 

 

11/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat álláshelyeinek számát 2013. január 25-től a jelenlegi 17,75-ről –további 1,25 
álláshely biztosításával- 19 álláshelyre növeli.  
Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
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12/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Védelmi Centrum 
2013. évi működtetési feladatainak ellátására - a szakbizottságok döntéseinek 
figyelembe vételével – az Aramis-Őr Vagyonvédelmi Kft-t bízza meg és a 2013. 01. 
31-től- 2014. 01. 31-ig terjedő időszakra szükséges 7.992.000,- Ft fedezetet a 2013. 
évi költségvetés terhére biztosítja.    

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Budakeszi 
Védelmi Centrum 2013. évi működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatos 
szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert szerződés aláírására.  
Határidő: 1-2. pontra: azonnal   Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
        2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
13/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi és támogatja Fehér 
Tamás r. főtörzsőrmester budakeszi körzeti megbízotti kinevezését. 

Határidő: azonnal             Felelős:  polgármester 

 

14/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közterület-felügyelők 2012. évi 
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatót melléklet szerinti tartalommal tudomásul 
veszi. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi- és 
Közellátási Bizottságot, hogy a következő Képviselő-testületi ülésre tárgyalja meg és 
készítse elő a közterületi feladatok ellátásának társulati szinten történő átszervezését, 
a járási településekkel egyeztetve. 

Határidő: 1. pontra: azonnal               Felelős: 1. pontra: polgármester 
      2. pontra: 2013. február 14.                  2. pontra: KKKB elnöke 
      a következő Képviselő-testületi ülés 

 
15/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a mezőőr 2012. évi tevékenységével kapcsolatos 
tájékoztatót melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal                                             Felelős: polgármester 

 

16/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat: * a 112/2013. (III. 28.) Kt. határozattal visszavonva         

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és 
Közellátási Bizottságot mérje fel annak lehetőségét, hogy a mezőőri feladatokat 
hogyan lehet hatékonyabban ellátni, esetleg plusz 1 fő 4 órás mezőőr 
foglalkoztatásával.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket és mérje fel annak költségeit, hogy egy nyomkövető 
berendezés megvásárlásával láthassák el feladataikat a mezőőr és a közterület 
felügyelők. 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1. pontra: KKKB elnöke 

 

17/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatokat ellátó Alpha-Vet Kft. 
2012. évi tevékenységével kapcsolatos tájékoztatót melléklet szerinti tartalommal 
tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal                                               Felelős: polgármester 

18/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:*a 123/2013. (III. 28.) Kt. határozattal visszavonva          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete csatlakozik a vidékfejlesztési miniszter 
141/2012. (XII. 27.) VM rendelete alapján kiírt 2013. évi óvoda- és iskolatej 
programhoz az óvodákban heti 3 alkalommal, a Széchenyi Általános Iskolában heti 2 
alkalommal az 1-2. osztályban 2013. március 1-től 2013. április 30-ig terjedő 
időszakra, erre a 2013. évi költségvetés terhére 276.000.- Ft fedezetet biztosít.  

2. Az 1. pont szerinti programban az óvodák alábbi induló létszámmal vesznek részt (a 
laktóz érzékeny gyermekeket leszámítva):  
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Pitypang óvoda: 223 gyermek, Szivárvány óvoda: 182 gyermek, Tarkabarka óvoda: 
159 gyermek, Széchenyi István Általános Iskola 298 tanuló. 

3. A Képviselő-testülete 2013. évi iskolatej szállításával az Etyektej Kft-t bízza meg és 
felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szállítási szerződés elkészítésére, valamint 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

Határidő: 1-3. pontra azonnal                     Felelős:  1. és 2. pontra polgármester 
3. pontra: polgármester, 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

 
19/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbiak szerint jóváhagyja a Szivárvány Óvoda, 
a Tarkabarka Kunterbunt Óvoda és a Pitypang Óvoda nyári szünetben esedékes 
nyitvatartási rendjét: 

 Június 

24-28   

Július 

1-5 

Július 

8-12  

Július 

15-19  

Július 

22-26   

Július 

29-2   

Aug. 

5-9   

Aug. 

12-16  

Aug. 

21-24  

Nyitva 
tartó 
óvoda 

Sz  

P 

Sz  

P 

Sz  

 

 Sz Sz 

T 

 

T 

P 

T 

 P 

T 

P  

T 

Zárva 
tartó 
óvoda 

 T  T T 

P 

T 

P 

  

P 

Sz 

P  

Sz  Sz   Sz 

P  = Pitypang Óvoda            Sz = Szivárvány Óvoda        T  = Tarkabarka Óvoda 

Határidő: azonnal          Felelős: OKJB elnöke 

20/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Magyarok 
Szövetsége (2092 Budakeszi, Alkotó utca 37.) részére rovásírásos emléktáblának az 
országzászlóhoz és a Keszi-ligethez történő elhelyezésére, azzal a kikötéssel, hogy az 
elhelyezésre Bánhidi László és Szél Bálint képviselők, valamint Dénes György az 
önkormányzat főépítésze egységes útmutatása alapján kerülhet sor.  

Határidő: azonnal               Felelős: Bánhidi László képviselő, 
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Szél Bálint képviselő, 
Dénes György főépítész 

 
21/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felmondja a DRO Studio Bt-vel 2006. szeptember 
28-án kötött tervezési szerződést a melléklet szerinti levél megküldésével azzal a 
módosítással, hogy a DRO Studio Bt. részére megírt levélben szerepeljen az elkészült és 
2012. júniusban leszállított tervek szerkeszthető, digitális formátumban történő átadása 
az Önkormányzat részére. 

Határidő: azonnal                                          Felelős: polgármester, 
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
 

22/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          
 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a HÉSZ és 
TSZT átfogó módosítására a terv befejezéséhez kérjen be 3 árajánlatot. 

Határidő: azonnal         Felelős: jegyző, 
Dénes György főépítész 

 

23/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a NutraGold Hungary Kft. igazgatója által 
Budakeszi Város közrendjével, közbiztonságával, illetve a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatban – közcéllal − tett önkéntes felajánlást mely 1 db, bruttó 76.000,- Ft 
összegű, speciális kutyaszállító boksz adományozására irányul, köszönettel elfogadja 
valamint közérdekű kötelezettségvállalási szerződést melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú pontban 
felajánlott adományt haszonkölcsön szerződés keretében átadja a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság útján, a Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi 
Rendőrőrsének. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. számú 
pontban leírt adomány ügyében, a 2. számú pontban leírt haszonkölcsön szerződés 
elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés aláírására. 
Határidő: 1-3. pontra: azonnal              Felelős :1-2. pontra: polgármester, 

                3. pontra: polgármester,  
ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
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24/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Magyar Állam által felajánlott, a Budakeszi Város 
területén lévő, a mellékkelt táblázat szerinti valamennyi az előterjesztés mellékletét 
képező állami tulajdonú ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását 
megvizsgálta és azokra igényt tart. 

Határidő: azonnal           Felelős: polgármester 
 

25/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés kulturális keret terhére 
112.000.- Ft fedezetet biztosít az Erkel Ferenc Művelődési Központ számára 2013. 
február 10-én megrendezésre kerülő Budakeszi Farsang és Fánk fesztivál 
lebonyolítása céljából. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
parkolójának rendezésére a 2013. évi költségvetési keret terhére 150.000.- Ft 
fedezetet biztosít és felkéri a BVV Kft-t a melléklet szerinti munkálatok 
lebonyolítására. 

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

 

26/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete 34/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozatát 
az alábbiak szerint módosítja: 

 

2012. január 12-13. 

(2011-es évi szabadság) 

2 nap 

2012. február 1-3. 

(2011-es évi szabadság) 

3 nap 

2012. március 2., 2012. március 9., 2012. 
március 22-24.  

5 nap 
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(2011-es évi szabadság) 

2012. április 4-6. 3 nap 

2012. június 18-22. 5 nap 

2012. július 3-6., 2012. július 9-13., 2012. 
július 16-17., 2012. július 25-27. 

14 nap 

2012. augusztus 13-17.  5 nap 

2012. október 19., 2012. október 29-31. 4 nap 

2012. december 15. 2012. december 27-28. 3 nap 

Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
 

27/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a polgármester 2012. 
évről megmaradt 9 nap szabadságának 2013. évre történő átvitelét. 

Határidő: azonnal       Felelős: polgármester 
 

28/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármester 2013. évi szabadság 
ütemtervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

 

2013. március 18 - március 28. 

(2012-es évi szabadság) 

9 
nap  

2013. június 3 - június 14. 10 
nap 

2013. július 1 - július 12. 10 
nap 

2013. augusztus 5 – augusztus 16.  10 
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nap 

2013. november 4-november 13.   8 
nap 

2013. december 23 – 31.   5 
nap 

Határidő: azonnal  Felelős: polgármester 
 

29/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a polgármester asszony 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb eseményekről. 

Határidő: azonnal            Felelős: polgármester 
 

30/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 768/2012. (XII. 13.) számú határozata alapján az 
Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság a 2012. december 13. előtti lejárt határidejű 
határozatokra történő válaszokat 2013. márciusi 28-i rendes képviselő-testületi ülésen 
válaszolja meg. 

Határidő: 2013. március 28.     Felelős: OKJB elnöke 
 

31/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2013. január 24-i képviselő-testületi 
ülésre készített 2012. december 13-án és 20-án elfogadott lejárt határidejű határozatokról 
szóló tájékoztatót. 

Határidő: azonnal Felelős: polgármester 
 

32/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 



 11

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi Centrum Polgármesteri 
Hivatalba való elhelyezésével, átköltöztetésével együtt járó költségekkel kapcsolatos 
tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: azonnal                                  Felelős: jegyző, 

BVV Kft. ügyvezetője 

 

33/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Farkashegyi Repülőtér Nonprofit Kft. által 
benyújtott fejlesztési tervet az alábbiakkal kéri kiegészíteni: 1. költségvetés készítése, 
2. területfejlesztési terv új, tervezett épületek megjelenítésével.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-
testület döntéséről a Farkashegyi Repülőtér Nonprofit Kft. értesítse. 

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

 

34/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
nem fogadja el a Farkashegyi Repülőtér Nonprofit Kft. által benyújtott 2012. évi 
bevételekkel és kiadásokkal, valamint a 2013. évi várható  bevételekkel és 
kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatót. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága 
felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Farkashegyi Repülőtér Nonprofit Kft. 
működésével kapcsolatban 2013. január 31-én tárgyalás lefolytatására.  

Határidő: 1. pontra: azonnal                          Felelős:1-2. pontra: polgármester 
      2. pontra: 2013. január 31.        

 
35/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Farkashegyi Repülőtér Nonprofit Kft. által 
benyújtott „Repülőtérrend Farkashegy IV. osztályú repülőtér” megnevezésű repülőtér 
rendet a melléklet szerinti tartalommal mint tájékoztatást elfogadja. 

Határidő: azonnal                                            Felelős: polgármester 
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36/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kert utcai áteresz vízjogi létesítési 
engedélyeztetésére a 154/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatában 1,1 millió 
Ft-on túl 100.000.- Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi költségvetés terhére. 

Felelős: polgármester       Határidő: azonnal 
 

37/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata felkéri a BVV Kft-t, hogy Farkashegyi Repülőtér 
területén lévő üzemanyagkút mögötti – akadálysík közelében lévő − fák kivágására 
készítsen részletes ütemtervet, melyet terjesszen a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottság elé.  

2. Budakeszi Város Önkormányzata felkéri a BVV Kft-t, hogy a fa kivágási 
munkálatokat 2013. február 28-ig végezze el és a kivágott fák helyére új 
facsemetéket ültessen. 

Határidő: 1. pontra: azonnal        Felelős: 1-2. pontra: polgármester 
                  2. pontra: 2013. február 28.                         BVV Kft. ügyvezetője             

 
38/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást a Keszivíz Kft. lehetséges 
jogi sorsára vonatkozóan, de a cég üzemeltetői alvállalkozóként azonos tevékenységgel 
történő tovább működésére, mint lehetséges alternatívára vonatkozóan további 
tájékoztatást kér a következő 2013. február 14-i Képviselő-testületi ülésre.  

Határidő: 2013. február 14.            Felelős: polgármester, 
Dr. Disztós Dóra ügyvéd 

 

39/2013. (II. 05.) önkormányzati határozat:          

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a 
KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása 
című pályázaton, a Pitypang Sport Óvoda és a Széchenyi István Általános Iskola 
vonatkozásában. 
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Felelős: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

40/2013. (II. 05.) önkormányzati határozat:          

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy sürgősséggel (e-mailben) kérjen be ajánlatokat 
intézményenként a KEOP-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
energiatakarékos átalakítása című pályázat projekt-előkészítési feladatainak teljes 
körű elvégzésére, a Pitypang Sport Óvoda és a Széchenyi István Általános Iskola 
vonatkozásában. 

2. Az 1. pontban szereplő feladat elvégzésére a Képviselő-testület a 2013. évi 
költségvetés terhére bruttó 9 millió Ft keretösszeg fedezetet biztosít. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlatadóval szerződést 
kössön a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentáció elkészítésére. 
Felelős: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése és a végrehajtására kiadott 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése alapján a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására (magasabb vezetői megbízásra) kiírt 
pályázattal kapcsolatban a beérkező pályázatok véleményezésére, a pályázók 
meghallgatására az alábbi összetételű bizottságot hozza létre: 

 

A bizottság elnöke: Bakács Bernadett alpolgármester 

A bizottság tagjai 

• Poór Izabella, a Nagy Gáspár Városi Könyvtár közalkalmazotti képviselője 
• Bazsóné Meggyes Klára a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált tag 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal, a bizottság tagjainak értesítésére a döntést követő napon  
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

 Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 675/2012. (XI. 20.) számú 
önkormányzati határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

 

A határozat 1. pont c) és d) alpontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 

„ c) Igazgatási Osztály 

  d) Építéshatósági Osztály”. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezetet befogadja, azt az alábbi módosításokkal 
tárgyalásra alkalmasnak tartja: 

 

b)  A Keszivíz Kft. aktualizálási megállapodását a költségvetés véglegesítéséig el 
kell fogadni.   

c) Kulturális keret kerüljön megszüntetésre, helyette a polgármesteri keretbe 
kerüljön tervezésre – a tervezett 2 millió Ft-on felül – további 4,5 millió Ft városi 
rendezvények lebonyolítása céljára, továbbá 2,5 millió Ft kerüljön tervezésre a 
civil szervezetek támogatására.  

d) Az intézmények cafetéria kerete 2013. január 01-től február 28-ig terjedő 
időszakra 3 e Ft, 2013. március 01-től december 31-ig 6 e Ft/álláshely/hó kerüljön 
tervezésre.  

 

2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló rendelettervezetet dolgozza át az 1. pontban foglaltaknak 
megfelelően, és azt terjessze be a Képviselő-testület elé. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1. pont: azonnal, 
                  2. pont. 2013. február 28.  
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 72-75. §-aiban 
foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt 
feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását 
igénybe kívánja venni. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 
önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, 
ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak fedezetére, 
teljesítésének biztosításául szolgál. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot terhelő, az 
adósságvállalással érintett adósságállománya átvállalásáról. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságátvállalással 
összefüggésben felhatalmazza a polgármestert, hogy:  

a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti nyilatkozatokat és 
intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírokat a költségvetési törvény 72.§ (6) bekezdésére figyelemmel – 
az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében 
azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá alakítsa át; 

c) a költségvetési törvény 74.§ (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-4. pontban foglalt döntéséről értesítse a Magyar Államkincstár 
Államháztartási Irodáját, és utasítja, hogy az adósságátvállalással kapcsolatos 
intézkedéseiről a soron következő rendes ülésén tájékoztassa a Képviselő-
testületet. 
 
Felelős: 1-3. és 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
   4. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző  

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 45/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. évi üzleti 
tervét, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal       
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városi 
Polgárőrség Közhasznú Szervezet 2012. évi beszámolóját a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni a Budakeszi 
Városi Polgárőrség Közhasznú Szervezet leköszönt elnökségének és felügyelő 
bizottságának Budakeszi Város közbiztonsága és a bűnmegelőzés érdekében kifejtett 
eredményes, magas színvonalú munkáját. Egyúttal kiemelten megköszöni Karvaly 
Nándor elnök és Érdi Tamás elnökhelyettes sokéves önzetlen – Budakeszi Város 
közbiztonsága és a bűnmegelőzés érdekében kifejtett – szervező, tanácsadó 
tevékenységét.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről az 
érintetteket értesítse. 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal, 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi 
Centrum 2012. évi működésével kapcsolatos beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Budakeszi Védelmi 
Centrum megváltozott telefonszámának (06-20-626-2092) a helyben szokásos módon 
történő közzétételéről. 

3.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről 
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értesítse a Budakeszi Védelmi Centrum vezetőjét. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, 
       2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2012. évi beszámolóját. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az 
1. pontban szereplő döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. 

 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 2013. évi munkatervét. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi 
beszámolóját. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 51/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója által a 
benyújtott költségvetési javaslatot és a Himnusz-szobor környezetének rendezése 
céljából, melyre a 2013. évi költségvetés terhére 380.000,- Ft fedezetet biztosít. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről 
értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatóját. 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 52/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata 

  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 24-én saját 
hatáskörben, saját költséggel megszervezi a Budakeszi Családi Napot, annak keretében a 
Budakeszi Kerékpárversenyt.  

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 



 19

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 14-én 
17:00 órakor megrendezésre kerülő március 15-i városi ünnepség költségeire, az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ részére 25.000,- forintot biztosít a 2013. évi 
költségvetés terhére. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
döntésről 15 napon belül értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
Igazgatóját. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt támogatást a 
Mindszenty József Emlékmúzeum Alapítvány számára a bíboros, hercegprímás 
műveit bemutató kötet nyomdaköltségeinek fedezése céljából. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Mindszenty József Emlékmúzeum 
Alapítvány elnökét. 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
                   2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 
Önkormányzatának 2013. évre vonatkozó külügyi tervét a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata*a 130/2013. (III. 28.) Kt. határozattal módosítva 
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I. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a székely 
zászlót 2013. március 31-ig elhelyezi a Polgármesteri Hivatal épülete melletti 
árbocrúdra. 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
II. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   

Csíkszereda városának címerét, valamint a többi testvérváros címerét elhelyezi a 
Polgármesteri Hivatal épületében. 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
III. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.      

vezetőjét, hogy vizsgálja meg egy negyedik árbocrúd kihelyezésének lehetőségét a 
Polgármesteri Hivatal épülete mellett. 

  

Felelős:     a BVV Kft. vezetője 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül  

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 57/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

I. 1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti   köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a 
fenntartásában működő Pitypang Sport Óvoda és Szivárvány Óvoda 
vonatkozásában 2013. május 6-án és 7-én 08:00 és 17:00 óra között állapítja 
meg beiratkozás idejét. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a  polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az intézményvezetőket, 
valamint gondoskodjon annak helyben szokásos módon való közzétételéről. 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
II.  1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti     

köznevelésről   szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontja 
alapján a 2013/2014-es nevelési évben összesen 17 óvodai csoport indítását 
engedélyezi az alábbiak szerint: 

 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az 
intézményvezetőket. 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 58/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 
használati szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, az önkormányzat 
tulajdonában lévő köznevelési feladatok ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyonra 
vonatkozóan, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal, a szerződés aláírására: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

   

Pitypang Sport Óvoda 9 csoport 

Szivárvány Óvoda 8 csoport 
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1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Gomba Község 
Önkormányzatának kezdeményezését arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-
magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020 közötti programozási 
időszakában két NUT 2 szintű területi egységet alkosson: Budapestet és Pest 
megyét. 

2.     Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a támogató határozatról Gomba Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal, tájékoztatásra: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Budakeszi Szennyvíztisztítási és Szennyvízelvezetési Projekt megvalósításához 
szükséges feltáró út kialakításához  kérjen be legalább 5 földmérői árajánlatot. 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: árajánlatok bekérésére a döntést követő 15 napon belül  
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a 
reptér területén keresztül kialakítandó alternatív feltáró út létrehozásának feltételeiről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Dénes György főépítész 
Határidő: 2013. február 19. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a 
Káposztás terület 071/2 hrsz feltáró útjának bevonásával kialakítandó alternatív feltáró út 
feltételeiről tájékoztassa a Képviselő-testületet és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Bizottságot. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Dénes György főépítész 
Határidő: 2013. február 19. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszivíz Kft-vel kapcsolatos, 
a kiszervezés lehetőségeire vonatkozó tájékoztatást elfogadja.  
A tárgyalások során kerüljön megvizsgálásra jogi és gazdasági szempontból is a 
kiszervezésnek a lehetősége.  
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

   

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb eseményekről. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 65/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

   

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a folyamatban lévő 
ügyekkel kapcsolatban az önkormányzat ügyvédjének az alábbi kérdéseket teszi fel: 

 

- 13. pont: A FŐSZER Zrt. ügyében a szőlőskerti utakkal kapcsolatban miért 
várunk az értékbecslésre? 

- 7. pont: Kell egy összefoglalás arról, hogy 2012. november 29. óta mi történt a 
Synergon üggyel. 

- 1. pont: A Nagyszénászugi Víziközmű Társulat határozatainak érvénytelenné 
nyilvánítása iránti per a Cégbíróság felé is bejelentésre került? 

- Tájékoztatást kér a jogi lépésekről a Gábor Áron utca és a Jókai utca és Napsugár 
utca szakaszának a minőségi kifogásáról. 

- 6. pont: Doleschall Tamás ügyével kapcsolatban egyeztetés szükséges. Történt 
előre lépés ezzel kapcsolatban? 
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  2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban feltett 
kérdéseket az önkormányzat ügyvédjétől a következő képviselő-testületi ülésre kéri a 
megválaszolni. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, 
        ifj. Dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő:  2013. március 28. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 66/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata   

   
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 687/2012. (XI.29.) számú 

önkormányzati határozatával a Nagy Gáspár Városi Könyvtár könyvtárigazgatói 
feladatainak ellátására kiírt pályázatot eredménytelenné nyilvánítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár igazgatói feladatainak ellátásával 2013. március 1. napjától az új pályázat 
eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2013. július 1. napjáig megbízza Ádám Évát.  
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 irányadó rendelkezései alapján 
az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

•  202.020,-Ft garantált illetmény 

•    14.141,-Ft a Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdése alapján további 
szakképesítés elismerésével összefüggő 
illetménynövekedés (a pótlékalap 7%-a) 

•  216.161,-Ft garantált illetmény összesen 

•  216.200,-Ft garantált illetmény összesen kerekítve 

•    45.000,-Ft magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225%-a) 

•    10.000,-Ft tanácsosi cím után járó illetménypótlék (a pótlékalap 
50%-a) 
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Illetménye mindösszesen: 271.200,- Ft. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a munkaügyi okmányok aláírására. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a pályázókat és a megbízott 
intézményvezetőt.  

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 

3. pont: 2013. március 1. 
  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 67/zárt/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, valamint 
Budakesziért Emlékérem megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 
37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 3-4. §-a alapján a „Budakesziért Emlékérem” 
kitüntetést 2013. évben Karvaly Nándor és Mészner Antal részére adományozza.  

2.  Az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét díjazottanként nettó 50.000.- Ft-ban, 
azaz nettó ötvenezer forintban állapítja meg, melynek fedezetét a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
kitüntetés átadására. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal,  
                  3. pont: 2013. március 14. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 68/zárt/2013. (II. 14.) 
önkormányzati határozata  
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1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági Díj alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 4/1999. (III. 01.) számú rendelet 1-2. §-a alapján 
a „Budakeszi Ifjúsági Díj” kitüntetést 2013. évben Kemény Dávid részére 
adományozza.  

2.  Az díjjal járó pénzjutalom összegét nettó 50.000.- Ft-ban, azaz nettó ötvenezer 
forintban állapítja meg a 2013. évi költségvetés terhére. 

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a díj átadására. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal,  

      3. pont: 2013. március 14. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 69/zárt/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata  * a 99/2013. (III.07.) önkormányzati határozattal visszavonva  

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkashegyi Repülőtér 
üzemeltetésével a Farkashegy Repülőtér Nonprofit Kft-t bízza meg 2013. 02. 28. 
napjától határozott időre, 1 év időtartamra, az 1. számú melléklet szerinti 
üzemeltetési megállapodás megkötésével.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a      
polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Farkashegy Repülőtér Nonprofit 
Kft. ügyvezetőit,  a MÁV Repülőklub SE elnökét, valamint az Aeroklub Farkashegy 
SE elnökét. 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
                   3. pont: a döntéstől számított 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
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keretében megvalósítandó létesítmények kivitelezésére a mellékelt közbeszerzési 
dokumentációt a következő módosításokkal a közbeszerző cég előzetes jóváhagyásra 
terjessze fel a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-nek és a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzés Felügyeleti Főosztályának: 

- a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata alapján: 
• a kivitelezés határideje pontos dátummal, naptári nap szerint kerüljön 

meghatározásra, 
• a részszámlák kiállítására a teljesítés alapján legyen lehetőség,  
• a késedelmi kötbér jogszabály szerinti maximuma legyen kikötve,  
• a garancia esetében a maximális idő kerüljön meghatározásra, a jótállás 

időtartama: 5 év,  
- a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága javaslata szerint: 

• a Makkosi területen az útjavításokkal kapcsolatosan megállapított változások a 
következők: a lakóút felújítás minimális szélessége 4,5 méter, a Makkosi út teljes 
egészében és Kert utca teljes alsó szakasz lakóút felújításként kerül felújításra, 

• a meglevő szennyvíztelep területén tervezett gerincvezeték elvezető szakasz 
nyomvonala az árokparttól a lehető legkisebb távolságba kerüljön és az átvezetés 
Budaörsi úti csatlakozási pontnál a 2752 hrsz-ú útnál legyen kialakítva, 

• a tervezett szennyvíztelep építészeti kialakítása a vízjogi engedélyben szereplő 
tartalommal készüljön. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1. pont szerinti döntésről a projektvezetőt értesítse a szükséges intézkedések megtétele 
céljából. 
 
Felelős:     Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő:  1. pont: azonnal 
                   2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csapadékvíz 
elvezetési terveire, a csapadékvíz elvezetési problémákkal kiemelten terhelt a Makkosi, 
Árnyas, Kert és Bem utcákra árajánlatokat kér be, melyek alapján kezdi meg a 
csapadékvíz-elvezetési tervek készítetését. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül   
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
projektvezetőt, hogy a kiviteli tervek készítése során a Meggyes utcai új gerincvezeték az 
útest Darányi felöli oldalán készüljön, valamint a Vásárhelyi utca, Szél utca és Nagy 
Sándor utca közötti szakasza kerüljön elhagyásra. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül   
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
projektvezetőt, hogy a kiviteli terv készítése során a jelenlegi telepről kivezető 
gerincszakasz az árok partjához a lehető legkisebb távolságra kerüljön, az árok feletti 
átvezetés pedig a 2752 hrsz csatlakozási pontjához kerüljön.  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül   
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata *a 101/2013. (III. 07.) önkormányzati határozattal visszavonva 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új 
szennyvíztisztító telep felépítmény kialakítását az eredeti dokumentáció szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt”, a szóban 
forgó közbeszerzési dokumentációjának 3. kötetének 3.1. pontját az építési 
engedélyezési terv 3-3 példányával leszállítani. Az építési tervet főépítészi egyeztetés 
alapján elkészíteni és tervtanácsi jóváhagyással véglegesíteni, az érzékeny természeti 
környezethez illeszkedően.  

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő:  1. pont: azonnal 
                   2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 



 29

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata    

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2013. költségvetési évet 
követő három évre vonatkozó tervét. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata    

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerinti  tartalommal, 40 millió Ft összegű bérleti díjjal elfogadja a Keszivíz Kft.-vel 
kötött határozatlan idejű üzemeltetői szerződés mellékletét képező aktualizálási 
megállapodást. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti módosított tartalmú megállapodás aláírására. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
        2. pont: a döntést követő 15 napon belül                   
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata    

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további döntésig zárolja az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésének céltartalékai közül az alábbi kereteket: 

- út és járdafejlesztés  24.000.000.- Ft, 
- önszerveződéses projektek 24.000.000.- Ft, 
- önálló fejlesztések  24.000.000.- Ft. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
vizsgálja meg a folyószámla hitel felvételének szükségességét a likviditási 
szempontok figyelembevételével. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
készítsen értékesítési akciótervet, melyben részletesen kerüljenek kimutatásra az 
értékesítésre szánt ingatlanok, valamint a bevétel realizálásának tervezett időpontjai. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 
adóellenőrzés lefolytatására és adóbehajtás hatékonyságának növelésére készítsen 
javaslatot. 

Felelős:      1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
        2-4. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő:  folyamatos 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata    

 
1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, 

hogy vizsgáltassa meg annak a lehetőségét, hogy a 222-es autóbusz végállomásához 
gyalogosokat terelő korlát felállításra kerüljön. 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, 
hogy vizsgáltassa meg az 1. pontban meghatározott feladat költségvonzatát, majd 
terjessze be a következő képviselő-testületi ülésre.  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 2013. március 28. 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata    

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja és a 8. § (5) bekezdése, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Kormányrendelet 5. § (1) és (4) bekezdése alapján a határozat 1. melléklete 
szerint módosítja Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
alapító okiratát, és azt a határozat 2. melléklete szerinti tartalommal egységes 
szerkezetben adja ki.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az alapító okirat 
módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat – nyilvántartásba vétel 
céljából – a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságához való 
megküldéséről.  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                  2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
műszaki ellenőrzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációt. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő dokumentációnak megfelelően az alábbi három műszaki 
ellenőrnek küldje meg az ajánlattételi dokumentációt: 

 
a) Adam Lee Miller Kft. 

Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 21. IV/1. 
Adószám: 14307379-2-43 
Tel: +36 (30) 760-1383 
Fax: +36 (1) 2018-003 
E-mail: info@alm.co.hu 
Képviseli: Benes Attila ügyvezető 

 
 

b) NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.  
Székhely: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. 
Adószám: 10952166-2-41 
Tel: +36 (30) 204-0051 
Fax: +36 (1) 475-1580 
E-mail: noxbox@noxrt.hu 
Képviseli: Dr. Tóth László vezérigazgató 

 
 

c) UTIBER Kft. 
Székhely: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13. 
Adószám: 10554885-2-43 
Tel: +36 (1) 203-0555 
Fax: +36 (1) 203-7607 
E-mail: almassy@utiber.hu; emi@utiber.hu 
Képviseli: Almássy László ügyvezető, Kas Gábor 

 
3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő közbeszerzéssel kapcsolatban beérkező 

ajánlatok elbírálásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: 
 
- Dr. Costin Gabriel közbeszerzési szakértő, jogász 
- Kovácsné Borbás Csilla pénzügyi osztályvezető 
- Bánhidi László FVB elnök 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal  
                        2. pont: a döntést követő 15 munkanapon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 81/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Főépítész 
tájékoztatóját a létesítendő új szennyvíztelep megközelítéséhez kialakítható alternatív 
feltáró utakról. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntéséről értesítse Dénes György főépítészt, kérjen 
árajánlatokat a Budaörsi út Szőlőskerti csomópontjából körforgalommal induló és a 
074 hrsz-ú Káposztás elnevezésű tábla érintésével a tervezett szennyvíz 
gerincvezeték nyomvonalával feltáró út kialakításához szükséges HÉSZ módosítási 
terv készíttetésére. Az árajánlat mellékleteként a tervezendő útszakasz becsült építési 
költségeit is tartalmazza. 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal, értesítésre: a döntést követő 15 napon belül 
                     2. pont: az árajánlatok beérkezésére: 2013. március 20.  
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 82/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1. legalább három tervezőtől ajánlatot kérve el kell készíttetni az alábbi csatornák vízjogi 
engedélyezési tervét, és be kell szereztetni a vízügyi hatóságtól az erre vonatkozó 
engedélyt: 
 

-  Gábor Áron utca 44-48, 2577/2 hrsz,    

-  Gábor Áron utca alsó szakasz nyomóvezeték meghosszabbítása, 

-  Árnyas utcai vezeték a 3119 hrsz-től a 3100 hrsz-ig, 

-  Makkosi útra csatlakozó 3388 hrsz utca 

-  Törökvész utcába tervezett csatorna meghosszabbítása a 46-48 hrsz-ig. 

 

2. Az engedély birtokában a Közreműködő Szervezetnél kezdeményezni kell az adott 
csatornák bevonását a projektbe, megépítésük finanszírozását a KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” tartalékkerete 
terhére.  
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő:  az árajánlatok bekérésére: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 83/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 711-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására az 1.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 992-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 2.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 993-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 3.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 994-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 4.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 995-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására az 5.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 996-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 6.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 998-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 7.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

8. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 999-2/2013 számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 8.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

9. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 1000-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 9.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

10. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 1003-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 10.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

11. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 1004-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 11.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

12. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 1005-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 12.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 
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13. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 1173-2/2013. számú közútkezelői hozzájárulás aláírására a 13.sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal, a közútkezelői hozzájárulások aláírására: a döntést követő 15 napon  
                  belül 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 84/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. ügyvezető 
munkakörének betöltésére vonatkozó pályázati felhívást a határozat melléklete szerint 
elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedést a pályázati felhívás megjelentetésére. 
 

Felelős:       dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 5 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. 
január-március havi tevékenységének finanszírozására 20.000.000.- forint 
pótfedezetet biztosít a 2013. évi költségvetés terhére. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 
Önkormányzat ügyvédjét az önkormányzat és a BVV Kft. között 2013. január 23-
án a megkötött 4/2013 számon nyilvántartott támogatási szerződés módosításának 
elkészítésére az 1. pont szerinti tartalommal, valamint felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének elfogadását követően a BVV Kft. támogatási szerződését 
felülvizsgálja. 
 

Felelős:     1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
       2. pont: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő: 1. pont: azonnal 
       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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       3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 86/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a BVV Kft. alapítója, 
Tóth Gábor felügyelő bizottsági elnök részére havi bruttó 200.000 Ft tiszteletdíjat 
állapít meg 2013. március 1. napjától, amelyhez szükséges fedezetet a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjának 
számfejtéséről gondoskodjon. 

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

      hogy az 1-2. pontban foglalt döntésekről értesítse a BVV Kft. ügyvezetőjét. 

Felelős: 1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
    2. pont: Kovács Lajos ügyvezető 
Határidő:1. pont: azonnal 
      2. pont: 2013. március 1., azt követően folyamatos 
      3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 87/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata   

  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város védőnői 
részére bruttó 659.000,- Ft összegű jutalomkeret és az ahhoz kapcsolódó járulékok 
(178.000,- Ft) fedezetét biztosítja a 2012. november 1. és 2013. február 1. között átutalt 
OEP többletfinanszírozás terhére. 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kert utcai áteresz vízjogi 
létesítési engedélyeztetésére a 154/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatában 
1,1 millió Ft-on és a 36/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozatában 100.000 Ft-on 
túl 16.000 Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi költségvetés terhére. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 89/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Helyi 
Médiaszolgálatató Kft-vel (2902 Budakeszi, Reviczky u. 88.) a testületi ülések 
közvetítésére kötött 2013. február 28-án lejáró szerződést 2013. március 31-ig 
meghosszabbítja.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét az 1. pontban meghatározott szerződés módosítás elkészítésére, valamint 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
kérjen be legalább három árajánlatot a képviselő-testületi ülések közvetítésére a 
következő feltételekkel: 

- A televízió Budakeszi Város közigazgatási területén lefedettséggel 
rendelkezzen. 
- A szerződés határozott időre, 2013. április 1-től 2014. szeptember 30-ig. 
- A képviselő-testületi ülést az Erkel Ferenc Művelődési Központ technikai 
munkatársai rögzítik és a rögzítés napján adathordozón átadják a televízió 
munkatársa részére sugárzásra kész formátumban, melyet követően öt 
munkanapon belül a televízió közvetít. 

- Minden képviselő-testületi ülést a televízió köteles kétszer sugározni, de a 
polgármester írásban kérheti az ülés további ismétlését. 

   4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,     
           hogy a 3. pont alapján bekért ajánlatokat terjessze be a Képviselő-testület a  
           márciusi rendes testületi ülésére. 
 
Felelős: 1, 3-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester,  
               ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

Határidő:  1. pont: azonnal 
                   2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül, 
        4. pont: a márciusi rendes képviselő-testületi ülés 2013. március 28. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 90/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot a város kiemelt 
eseményeinek a megjelenítésére szolgáló magazinműsorok, interjúk, tudósítások 
készítésére és sugárzására a következő feltételekkel: 

      - A televízió Budakeszi Város közigazgatási területén lefedettséggel rendelkezzen. 
- A szerződés határozott időre, 2013. április 1-től 2014. szeptember 30-ig. 

      - A televízió a várossal kapcsolatos híreket, eseményeket hetente minimum 2 órában    

      magazinműsorokban, híradóban jelentet meg, melyet a televízió további, legalább két  
     alkalommal sugároz.  
      - A polgármester írásban kérheti az adott műsorok és híradó további, meghatározott     
      alkalommal történő ismétlését. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,     

hogy a 1. pont alapján bekért ajánlatokat terjessze be a Képviselő-testület a márciusi 
rendes testületi ülésére. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester    
Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül 
       2. pont: a márciusi rendes Képviselő-testületi ülés 2013. március 28. 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 91/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat a 2013. évi 
belső ellenőrzési feladatainak ellátásához, a 2013. évi költségvetés terhére nem biztosítja 
2.830.000 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 3.594.100 Ft összeg fedezetét. 

Felelős:     dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 92/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
  

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse 
elő a belső ellenőrzési terv módosítását a következők szerint:  
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A vizsgált feladatok megnevezése: 
- BVV Kft. 2012. évi működésének teljes körű átvizsgálása. 
- A Polgármesteri Hivatalnál a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok vizsgálata. 
- A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vizsgálata. 

 
Felelős:     dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: a következő rendes képviselő-testületi ülés 
       2013. március 28. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 93/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ, valamint a Nagy Gáspár Városi Könyvtár átszervezésére 
vonatkozó szakmai anyag elkészítésével, 100.000,- Ft + ÁFA összegért dr. Batka 
Brigitta egyéni vállalkozót (2509 Esztergom, Temesvári u. 58.) bízza meg. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
összeg fedezetét Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti szakmai anyag elkészítésére vonatkozó 
szerződés aláírására. 
 

Felelős:       dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1-2. pont: azonnal 
     3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 94/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
informatikai árubeszerzéséhez 2.496.153 Ft +Áfa, összesen bruttó. 3.170.114. Ft összeg 
fedezetét biztosítja, a 2013. évi költségvetés terhére és felhatalmazza a jegyzőt a 
beszerzéssel kapcsolatos szerződés aláírására. 
 
Felelős:     dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal  
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 95/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozatával 
megítélt támogatásokra vonatkozó pénzügyi elszámolást. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 
hivatalt, hogy amelyik helyi önszerveződő közösségnél nem fejeződött be a 2012. évi 
elszámolás, írásban kerüljenek kiértesítésre, majd mindegyik esetben az elbírálás 
egyedi döntés alapján történjen.  
 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
                   2. pont: a következő képviselő-testületi ülés: 2013. március 28. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata     
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülők és a regisztrált álláskeresők közfoglalkoztatása tárgyában a Pest Megyei 
Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Munkaügyi Központjához kérelmet nyújt 
be 10 fő napi 6 órás foglalkoztatásának támogatására a 2013. április 1-től 2013. július 
31-ig terjedő időszakban.  

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pontban szereplő kérelem pozitív elbírálása esetén a Pest Megyei Kormányhivatal 
Budakeszi Járási Hivatal Munkaügyi Központja által megküldött Hatósági Szerződést 
aláírja. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1-2. pontban meghatározott 
foglalkoztatáshoz szükséges bruttó 841.500,- Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal  
  2. pont: a kérelem pozitív elbírálását követő 5 napon belül 
  3. pont: a 2013. évi költségvetés elfogadásakor 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 97/zárt/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata  * a 99/2013. (III. 07.) önkormányzati határozattal visszavonva 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkashegyi Repülőtér 
üzemeltetésével a Farkashegy Repülőtér Nonprofit Kft-t bízza meg 2013. 02. 28. 
napjától határozott időre, 3 év időtartamra, az 1. számú melléklet szerinti 
üzemeltetési megállapodás megkötésével.  



 40

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az üzemeltetési szerződés aláírására. 

3.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,    
      hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Farkashegy Repülőtér Nonprofit   
      Kft. ügyvezetőit,  a MÁV Repülőklub SE. elnökét, valamint az Aeroklub Farkashegy 
      SE. elnökét. 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
                   3. pont: a döntéstől számított 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/zárt/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozata * a 99/2013. (III. 07.) önkormányzati határozattal visszavonva 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy amennyiben sikerül a mai nap folyamán a Farkashegy 
Repülőtér Nonprofit Kft-vel aláírni az üzemeltetési megállapodást, akkor a Kék Ég 
Repülőtér - az önkormányzati szolgálati lakás és a  felszállási jog - vonatkozásában 
2013. 02. 28. napjától határozott időre, 3 év időtartamra a megállapodás szintén a 
mai napon megkötésre kerülhet.  

2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,     
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Kék Ég Repülőtér ügyvezetőjét. 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2013. (III. 07.) 
önkormányzati határozata * a 136/2013. (III. 28.) Kt. határozattal visszavonva     
 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 69/zárt/2013. (II. 28.), a 
97/zárt/2013. (II. 28.) és a 98/zárt/2013. (II. 28.) önkormányzati határozatokat 
visszavonja. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Farkashegyi Repülőtér 
üzemeltetésével a Farkashegy Repülőtér Nonprofit Kft-t bízza meg 2013. 03. 08. 
napjától 3 évre, határozott időre az 1. számú melléklet szerinti üzemeltetési 
megállapodás megkötésével.  
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az üzemeltetési megállapodás aláírására. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,   
hogy az   2. pontban szereplő döntésről értesítse a Farkashegy Repülőtér Nonprofit 
Kft. ügyvezetőit,  a MÁV Repülőklub SE elnökét, valamint az Aeroklub Farkashegy 
SE elnökét. 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont: azonnal 
                   4. pont: a döntéstől követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 100/2013. (III. 07.) 
önkormányzati határozata      
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi 
Város Önkormányzata a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési 
érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet szerint 2013-
ban pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei 
Igazgatóságán keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti 
Lektorátushoz az Erkel Ferenc Művelődési Központ technikai és műszaki 
eszközállományának fejlesztése (központi fűtés rendszer korszerűsítése bruttó 
2.000.000.- Ft költséggel, villamos energia takarékosabb felhasználása korszerű 
LED-es izzók cseréjével bruttó 800.000.- Ft költséggel) céljából. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
pályázathoz 1.550.000,- Ft önkormányzati önrészt biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelete általános tartalék 
kerete terhére. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pályázathoz kapcsolódó 
nyilatkozatokat megtegye és a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumokat 
aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatóját. 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1., 3. pont: 2013. március 25. 
  2. pont: azonnal 
  4. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 101/2013. (III. 07.) 
önkormányzati határozata      
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2013. (II. 28.) 
önkormányzati határozatát visszavonja. 

Felelős:     Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 102/2013. (III. 07.) 
önkormányzati határozata      

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-
testület 82/2013. (II. 28.) önkormányzati határozatában felsoroltak mellett a Hajnalka 
utcának a jelenlegi csatornázási tervekben nem szereplő szakaszára is el kell készíttetni a 
csatornák vízjogi engedélyezési tervét, és be kell szereztetni a vízügyi hatóságtól az erre 
vonatkozó engedélyt, illetve kezdeményezni kell a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 
„Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretében ennek a 
csatornaszakasznak a megépítését is. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 103/2013. (III. 07.) 
önkormányzati határozata      
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. szeptember 14-én, 
a főépítészi feladatok ellátására Dénes Györggyel kötött megbízási szerződést 
változatlan tartalommal 2013. április 30-ig meghosszabbítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak szerint a szerződés módosítását aláírja. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pontra: azonnal 
       2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 104/2013. (III. 13.) 
önkormányzati határozata a Budakeszi bölcsőde kivitelezéséhez szükséges műszaki 
ellenőr kiválasztásával kapcsolatos közbeszerzési eljárás felhívásra érkezett 
ajánlatok alkalmasságáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 
mellékletét képező, Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
műszaki ellenőrzésére vonatkozó közbeszerzési felhívásra beérkező ajánlatok 
alkalmasságát, a bíráló bizottság javaslata alapján.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a döntéshozatali záradék aláírására, az 1. pontban szereplő bíráló 
bizottsági javaslat alapján.  
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bíráló 
bizottságot, hogy az 1. pontban szereplő javaslat alapján folytassa az ajánlatok 
értékelését, és tegyen javaslatot a nyertes pályázó személyére. 

 
Felelős: 1-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

3.    pont: bíráló bizottság elnöke 
 

Határidő: 1. pont: azonnal  
                   2. pont: azonnal 
                   3. pont: a döntést követő 10 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/zárt/2013. (III. 13.) 
önkormányzati határozata a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 67/zárt/2013. (II. 14.) önkormányzati határozatának módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Budakeszi Rendőrőrs 2012. évi beszámolójának elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi 
Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrsének Budakeszi Város közbiztonsági 
helyzetéről szóló 2012. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budaörsi Rendőrkapitányság 
vezetőjét, valamint a Budakeszi Rendőrőrs parancsnokát. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 107/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 projekt „A „Budakeszi szennyvízelvezetési 

és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 

azonosítószámú Projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri 

szolgáltatás elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosításáról * a 

469/2013. (IX. 05.) Kt. határozattal visszavonva 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30.000.000,- Ft-ot átcsoportosít 
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) önkormányzati 
rendelet 11. mellékletében szereplő finanszírozási tartalékból a KEOP-1.2.0/09-11-2011-
0025 azonosító számú projekt finanszírozására.  
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 108/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 projekt „A „Budakeszi szennyvízelvezetési 

és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 

azonosítószámú Projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri 

szolgáltatás elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárásról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025 azonosító számú projekt támogatási szerződése alapján „A „Budakeszi 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” elnevezésű, KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0025 azonosítószámú Projekthez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki 

ellenőri szolgáltatás elvégzése” tárgyú közbeszerzési eljárást indít. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 

meghatározott közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a Támogatási 
Szerződésben foglaltak szerint határozza meg. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Második Része szerinti nyílt eljárásrendben folytatja le. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárásban a határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak a következő 
személyeket választja meg: 

- dr. Disztós Dóra 
- Kovácsné Borbás Csilla 
- dr. Csendes Richárd 
- Szabó Pál 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-4. pont: azonnal  
 5. pont: a bizottság tagjainak értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2012. évi beszámoló 
elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a közbiztonság helyzetéről, a 
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közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és azzal kapcsolatos feladatokról szóló 
2012. évi beszámolót a mellékelt szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 110/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata  tájékoztatás a Polgárőrség számára a BVV Kft. által, a 2013. március 
15-16-i rendkívüli téli időjárás alatt nyújtott gyors anyagi segítségnyújtásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárőrség számára a 

BVV Kft. által, a 2013. március 15-16-i rendkívüli téli időjárás alatt nyújtott gyors 
anyagi segítségnyújtást tudomásul veszi, valamint megköszöni. 

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

az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a BVV Kft. ügyvezető igazgatóját. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 111/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városi Polgárőrség KKSz üzemanyag támogatási kérelme 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Budakeszi 
Városi Polgárőrség KKSz elnökének kérésével, és a szervezet FAY-016, illetve 
GBJ-034 forgalmi rendszámú gépjárműveinek üzemanyag költségeihez 
hozzájárul 2013. április 1-től 2013. augusztus 31-ig havonta 50.000,- Ft-tal 
utólagos kifizetéssel, számla és útnyilvántartás alapján. 

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

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse Budakeszi Város Polgárőrség 
KKSz elnökét. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 112/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a 16/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2013. (I. 24.) számú 
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önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 113/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a BVV Kft. alapító okiratának módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító 
okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a Cégbíróságnál az 1. pont szerinti változások átvezetését 
kezdeményezze. 

 
Felelős:     1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
       2. pont: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő: 1. pont: azonnal 
       2. pont: döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 114/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2013. évi támogatási szerződésének elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BVV Kft. és a 

Budakeszi Város Önkormányzata között kötendő támogatási szerződést a határozat 
mellékletét képező tartalommal. 

2. Az 1. pontban szereplő szerződés szerinti támogatás fedezete a 3/2013. ( III. 06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet „Kiadások” 5. sora, „Egyéb működési 
kiadások”. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés megkötésére. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
       3. pont: döntést követő 15 napon belül 
  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 115/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a BVV Kft. Várostisztasági Akciótervének elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal elfogadja a BVV Kft. 2013. évi Várostisztasági Akciótervét. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pontban foglalt döntéséről értesítse a BVV Kft. vezetőjét. 
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Felelős :    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 116/2013 (III. 28.) Kt. 
határozata az intézmények nyári karbantartási tervéről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja az intézmények 2013. évre vonatkozó nyári karbantartási 
ütemtervét. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, valamint az intézmények vezetőit. 

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

           2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 117/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata szavazatszámláló bizottság létrehozásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Oktatási, Közművelődési és 
Jogi Bizottság elnökének és tagjának megválasztására az alábbi összetételű 
szavazatszámláló bizottságot hozza létre: 

 
- Elnök:  Somlóvári Józsefné 
- Tagok: Szél Bálint és Tömösi Attila  
           
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 118/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata az Oktatási, Közművelődési és Jogi bizottság elnökének 
megválasztásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 29. napjától az 
Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnökének Czifra Zsuzsannát választja meg. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata az Oktatási, Közművelődési és Jogi bizottság tagjának megválasztásáról 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. március 29. napjától az 
Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság tagjának Odri Ágnest és Tóth Gábort 
választja meg. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 120/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Szivárvány Óvoda óvodavezetői állására kiírt pályázat elbírálásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 
óvodavezetői állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 121/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ideiglenes ellátásáról 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő 
végrehajtásáról rendelkező 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (16) bekezdése 
alapján, a Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátásával 2013. március 28. 
napjától az új pályázat eredményes elbírálásáig, de legfeljebb 2013. július 31. napjáig 
Molnárné Nagy Ildikót bízza meg. Illetményét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
  Garantált illetmény       155.258,- Ft 
  További szakképesítés után járó illetménynövekedés 
   a Kjt. 66. § (2) bekezdés a) pontja alapján       7.765,- Ft 
  Garantált illetmény összesen:     163.023,- Ft 
  Garantált illetmény összesen kerekítve:     163.000,- Ft 
  Kiemelt munkavégzésért járó kiegészítés      19.600, Ft 
  Magasabb vezetői pótlék (230%)      46.000,- Ft 
  Járandósága összesen:      228.600,- Ft 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a jegyző útján készíttesse el az intézményvezetői megbízás munkaügyi 
okmányait. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 122/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Szivárvány Óvoda óvodavezetői állására vonatkozó pályázat kiírásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottakról szóló 

1992. évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történő végrehajtásáról 
rendelkező 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. §-a alapján – a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint – nyilvános pályázatot ír ki 
a Szivárvány Óvoda óvodavezetői álláshelyére. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban foglalt pályázati felhívásnak a 
Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán, az Oktatási és Kulturális 
Közlönyben, valamint az Önkormányzat internetes oldalán és székhelyén történő 
megjelentetéséről. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse az intézmény vezetőjét. 
 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
   2. pont: a döntést követő 8 napon belül  
   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
                   

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a 18/2013. (I. 24.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2013. (I. 24.) számú 
önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 124/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata az iskolatej programhoz való csatlakozásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 

vidékfejlesztési miniszter 141/2012. (XII. 27.) VM rendelete alapján kiírt 2013. évi 
óvoda- és iskolatej programhoz – az óvodákban heti 3 alkalommal, a Széchenyi 
István Általános Iskolában heti két alkalommal az 1-2. osztályosok részére – a 2013. 
szeptember 2. és 2013. október 31. közötti időszakban.  

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő program 
megvalósítása érdekében kérjen be szállítói árajánlatokat és a soron következő rendes 
képviselő-testületi ülésre terjessze azokat a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. április 25. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt 
be a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami támogatására, amennyiben az kiírásra 
kerül. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a házi segítségnyújtással kapcsolatos döntésről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a 
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal meghosszabbítja a JHS-SZ-122/8-2010 
számú jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra vonatkozó finanszírozási szerződést, abban 
az esetben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a szerződés kézhezvételét követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a II. számú gyermek háziorvosi szolgálat ellátására irányuló megbízási 
szerződés módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul, 

a Carepoint Kft., 2092 Budakeszi, Fő út 179. szám alatti telephelyének 
megváltoztatásához, a következők szerint: a telephely címe a 2092 Budakeszi, Fő út 
179. számról a 2092 Budakeszi, Táncsics Mihály utca 9. számra változik. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Carepoint Kft. képviselőjét. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. pontban 
szereplő döntéssel összefüggő szerződésmódosítást, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosított szerződést – a határozat melléklete szerinti tartalommal - aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Carepoint Kft-t, 
hogy pénzügyi részvételükkel támogassák a Budakeszi, Csulak lépcső rendezését. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül  
  4. pont: folyamatos 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a III. számú gyermek háziorvosi szolgálat ellátására irányuló megbízási 
szerződés módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul, 

a Wudimed Kft., 2092 Budakeszi, Fő út 179. szám alatti telephelyének 
megváltoztatásához, a következők szerint: a telephely címe a 2092 Budakeszi, Fő út 
179. számról a 2092 Budakeszi, Táncsics Mihály utca 9. számra változik. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Wudimed Kft. képviselőjét. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. pontban 
szereplő döntéssel összefüggő szerződésmódosítást, és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a módosított szerződést – a határozat melléklete szerinti tartalommal - aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Carepoint Kft-t, 
hogy pénzügyi részvételükkel támogassák a Budakeszi, Csulak lépcső rendezését. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  4. pont: folyamatos 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata egyes helyi önszerveződő közösségek 2012. évi pénzügyi elszámolásával 
kapcsolatos döntésekről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alma Máter Alapítvány 

által a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozattal megítélt támogatás 
elszámolása céljából benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezei Mária Művészeti 
Iskola Alapítvány által a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozattal 
megítélt támogatás elszámolása céljából benyújtott pénzügyi beszámolót elfogadja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hagyományőrző Körnek 
a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozattal megítélt támogatásának 
elszámolásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a szervezet a fel nem használt 
támogatást 2013-ban ugyanazon célra felhasználhatja, és erről a 2013. évre nyújtott 
támogatások elszámolásakor elszámolni köteles. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarok Szövetsége 
Mozgalom Budakeszi Közösségének a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati 
határozattal megítélt támogatásának elszámolásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a 
szervezet a fel nem használt támogatást 2013-ban ugyanazon célra felhasználhatja, és 
erről a 2013-as évre szóló elszámoláskor elszámolni köteles. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakesziért Függetlenek 
Egyesületének a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozattal megítélt 
támogatásának elszámolásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a szervezet a fel nem 
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használt támogatást 2013-ban ugyanazon célra felhasználhatja, és erről a 2013-as 
évre szóló elszámoláskor elszámolni köteles. 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki 
Natúrparkért Egyesületnek a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozattal 
megítélt támogatásának elszámolásával kapcsolatban úgy dönt, hogy a szervezet a fel 
nem használt támogatást 2013-ban ugyanazon célra felhasználhatja, és erről a 2013-
as évre szóló elszámoláskor elszámolni köteles. 

7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 3., 4., 5., 6. pont meghatározott szervezetek támogatási 
szerződésének módosítására úgy, hogy az elszámolási határidő 2014. január 31. napra 
módosul. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-6. pontra: azonnal 

7. pont: döntéstől számított 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a székely zászló kihelyezésének meghosszabbításáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a székely zászló kihelyezése 
tárgyában hozott 56/2013. (II.14.) önkormányzati határozatát (a továbbiakban: határozat) 
az alábbiak szerint módosítja: 
A határozat I. pontjában a „2013. március 31-ig” szövegrész helyébe az alábbi szöveg 
lép: „visszavonásig”. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata zászlótartó elhelyezéséről * a 205/2013. (IV. 25.) Kt. határozattal, a határozat 3. pontja visszavonva 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a székely 

zászlót a Wass Albert szobor közelében helyezi el. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a székely 

zászló 1. pontban körülírt elhelyezésének technikai részleteivel kapcsolatosan a 
Polgármesteri Hivatal keresse meg és folytasson tárgyalásokat a Budakörnyéki 
Székelykörrel. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal előtti téren 2013. február 28-án felvont székely zászló 
határidejét 2013. május 31-ig meghosszabbítja. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a BVV Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére meghirdetett pályázat 
elbírálásáról 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a város kiemelt eseményeinek a megjelenítésére szolgáló 
magazinműsorok, interjúk, tudósítások készítéséről és televíziós közvetítéséről 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a képviselő-testületi ülések televíziós közvetítéséről 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Farkashegyi repülőtér üzemeltetéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a 99/2013. (III. 07.) önkormányzati határozat visszavonásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 137/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Farkashegyi repülőtér üzemeltetéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2013.(III. 28.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodások 
elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Kormányhivatallal kötendő megállapodásokat, a határozat 1. és 2. melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetőjét, valamint felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő 
megállapodások aláírására. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
   
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata az önkormányzat működtetésében lévő intézmények egyes helyiségeinek 
bérbe adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt 

Budakeszi Város Német Önkormányzatával (székhely 2092 Budakeszi, Fő u. 179., 
adószám: 15767958-2-13, törzsszám:767950, képviseli: Schrotti János elnök) az 
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önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő Széchenyi István Általános 
Iskola tornaterme bérlete tárgyában, a „Farsangi Batyus Svábbál” (2013. február 9.) 
megtartása céljából bruttó 40.000 Ft – azaz negyvenezer forint - összegben. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal a bérleti szerződést kösse meg. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
    
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díjának meghatározásáról  
a 323/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal módosítva; a 450/2013. (VIII. 21.) Kt. határozattal módosítva;  

a 226/2014. (IV. 24.) Kt. határozattal módosítva; a 254/2015. (VI. 30.) Kt. határozattal módosítva; 

a 89/2016. (III. 31.) Kt. határozattal a határozat melléklete módosításra került; 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményi helyiségek 
bérleti díjának mértékét, 2013. április 01. napjától a határozat melléklete szerint 
állapítja meg. 

2. Az 1. ponthoz tartozó mellékletben nem szereplő önkormányzati intézmények 
intézményi helyiséget használatba/bérbe nem adhatnak. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse az önkormányzati fenntartású, 
valamint az önkormányzat által működtetett intézmények vezetőit. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
        3. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata  az állami fenntartásba került intézmények működtetésével kapcsolatos 
szerződések megkötése 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a Széchenyi 
István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium és a Czövek Erna 
Zeneiskola - állami fenntartásba került intézmények - működtetésével kapcsolatos 
melléklet szerinti szerződések megkötését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az érintetteket, valamint 
felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződések aláírására. 
 

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

2. pont: a döntést követő 30 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésre történő 
kijelölésekről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. 
számú mellékletét képező tartalommal elfogadja az értékesítésre kijelölt 
ingatlanokról készült tervet. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti ingatlanok forgalmi értékeknek meghatározására kérjen 
be három árajánlatot, és a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést, 
továbbá készíttesse el a már meglévő értékbecslések aktualizálását. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban szereplő 
értékbecslések elkészítésére, a meglévő értékbecslések aktualizálására bruttó 
300.000 Ft keretösszeget biztosít, a 3/2013. (III. 06.) rendelet általános 
tartalékkerete terhére. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal  

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata Budakeszi Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 

2011. évi CVIII. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, Budakeszi Város 
Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon az 1. pontban szereplő közbeszerzési terv Budakeszi Város 
Önkormányzata honlapján való megjelentetéséről. 

 
Felelős: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal  

2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város Önkormányzata 2013. évi beruházási tervének 
elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. számú 
melléklete szerint elfogadja az önkormányzat 2013. évi beruházási tervét. 

. 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő:  azonnal  



 56

 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 145/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsőde kivitelezéséhez szükséges műszaki ellenőr 
kiválasztásáról: 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat 

mellékletét képező, Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitás fejlesztése projekt 
műszaki ellenőrzésére beérkezett és alkalmasnak minősített ajánlatok alapján a bíráló 
bizottság értékelését, valamint a nyertes pályázó személyére vonatkozó javaslatát. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi bölcsődei 
ellátásának kapacitás fejlesztése projekt műszaki ellenőrzésére kiválasztott NOX 
Beruházó és Fővállalkozó Zrt.-t bízza meg, nettó 3.380.000,-Ft + Áfa, összesen 
bruttó 4.292.600,- Ft összegért, mely összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) számú 
önkormányzati rendelet 2 melléklet kiadások 3. sora.  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.-vel (1054 Budapest, Kálmán 
Imre u. 1.) kötendő szerződés aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő: 1-2. pont: azonnal  

3. pont: a döntést követő 10 napon belül 
 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 146/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata gyalogosokat terelő korlát elhelyezéséről *a 198/2013. (IV. 25.) Kt. határozattal 

visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 222-es 

autóbusz végállomásánál, a Paplanhát utca és a Konth Miklós utca között 
forgalomcsillapító bordás útburkolati jeleket telepít. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az útburkolati jelek, 
valamint a hozzá kapcsolódó közlekedési jelzőtáblák telepítéséhez bruttó 86.000 
Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. 
(III.06.) rendelet általános tartalék keretéből. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy 
a forgalomtechnikai eszközök telepítésére három kivitelezői ajánlatot kérjen be. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel a kivitelezési 
szerződést aláírja. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy 
a forgalomtechnikai eszközök telepítéséről a buszjáratokat üzemeltető 
társaságokat értesítse. 

 
Felelős: 1-2. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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 3. és 5. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
        3. és 5. pont: döntést követő 15 napon belül 

4. pont: döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 147/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosításáról * a 310/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal a 

melléklet módosítása 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 658/2012.(XI.10.) számú 
önkormányzati határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
  
1. A határozat „Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal a 

mellékelt prioritásokkal, az ellenőrzés ütemezéséből a napok száma és a kapacitása 
megjelölése nélkül, valamint a Nagyszénászugi kintlévőségek vizsgálatával, 
jóváhagyja az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét.” szövege helyébe az 
alábbi szöveg lép: „Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja Budakeszi Város Önkormányzatának 2013. 
évi belső ellenőrzési tervét.” 

2. A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Felelős:    dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal 
 

  
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 148/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb eseményekről. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
  
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztatóról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 5/2013. (I.17.), 
6/2013.(I.17.), 7/2013. (I.24.), 11/2013. (I.24.), 12/2013. (I.24.), 14/2013. (I.24.), 
16/2013. (I.24.), 18/2013. (I.24.), 19/2013. (I.24.), 20/2013. (I.24.), 21/2013. (I.24.), 
22/2013. (I.24.), 23/2013. (I.24.), 25/2013. (I.24.), 33/2013. (I.24.), 34/2013. (I.24.), 
36/2013. (I.24.), 37/2013. (I.24.), 41/2013. (II. 14.), 42/2013. (II.14.),  43/2013. (II.14.), 
44/2013. (II.14.), 45/2013. (II.14.), 46/2013. (II. 14.), 47/2013. (II. 14.), 48/2013. (II.14.), 
49/2013. (II.14.), 50/2013. (II.14.), 51/2013. (II. 14.), 52/2013. (II. 14.), 53/2013. (II. 
14.), 54/2013. (II.14.), 56/2013. (II. 14.), 57/2013. (II. 14.), 58/2013.(II. 14.), 59/2013. 
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(II.14.), 60/2013. (II.14.), 61/2013.(II.14.), 62/2013. (II. 14.), 63/2013. (II.14.), 65/2013. 
66/2013.(II.14.), 67/zárt/2013. (II.14.), 68/zárt/2013. (II.14.) számú önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
  
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 150/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról * a 168/2013. (IV. 11.) Kt. 

határozattal módosítva, *a 234/2013. (V. 09.) Kt. határozattal módosítva, *a 264/2013. (V. 30.) Kt. határozattal módosítva, a 

264/2013. (V. 30.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése 
projekt beruházásának kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési ajánlati felhívását és a 
tenderdokumentációt. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
felhívás és dokumentáció alapján felkéri a PROVITÁL Zrt. –t, hogy gondoskodjon a 
közbeszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentumok jogszabályban előírt 
megjelentetéséről. 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő közbeszerzéssel kapcsolatban beérkező 
ajánlatok elbírálásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: 

a) Kovácsné Borbás Csilla pénzügyi osztályvezető 
b) dr. Costin Gabriel közbeszerzési szakértő, jogász 
c) ……………… műszaki ellenőr 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal  

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 151/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a KMOP-4.5.2.11 számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat önrész és 
sajátrészének fedezetének biztosításáról *a 385/2013. (VII. 30.) Kt. határozattal módosítva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 541/2011.(XII.15.) számú 
önkormányzati határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 2. a) és b) pontjai helyébe az alábbi szöveg lép: 
„a, a beruházás összköltsége bruttó 250.962.254.-Ft keretösszegből valósítandó meg 
b, a pályázaton igényelt összeg: bruttó 149.222.799.-Ft 
A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 
beruházáshoz szükséges önrészt és sajátrészt bruttó 101.739.455.-Ft-ot a következők 
szerint biztosítja: 
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a) 60.357.000.-Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.06.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklet kiadások 7. sora terhére biztosít, melyet 
vagyonértékesítésből biztosít, 
b,) 41.382.455.-Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére, melyet vagyonértékesítésből 
biztosít.” 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határozat: azonnal 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 152/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata működtetési hozzájárulás igénylésének elbírálásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem nyújt működtetési 
hozzájárulást a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata ellátási 
területén köznevelési intézménybe járó tanuló után. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 76. § (3) bekezdése értelmében működtetéshez 
hozzájárulást igénylő önkormányzatok kérelmét elutasítja. 

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

hogy a 2. pontban szereplő döntésről a Budakeszi Város Önkormányzatához 
beérkező kérelmek benyújtóit értesítse. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse Budapest Főváros IV. kerület 
Újpest Önkormányzatának polgármesterét. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
   2-3. pont: folyamatos 
   4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Tájház hasznosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, 1881 hrsz-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 127-2. szám alatt található, „kivett lakóház 
udvar” megnevezésű ingatlan hasznosításra zártkörű, meghívásos pályázatot ír ki a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
kérje be a Budakeszi Város Német Önkormányzatától, a Budakeszi Helytörténeti 
Gyűjtemény Baráti Kör Egyesületétől, és a Budakeszi Hagyományőrző Kör 
Egyesülettől a pályázatban foglaltak szerint az ajánlatokat.  
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 154/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a „Cérnahangverseny” programsorozat megvalósításának 
támogatásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Cérnahangverseny” 

programsorozat megvalósítása céljából 200.000,- Ft támogatásban részesíti a 
Budakeszi Kultúra Alapítványt. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
támogatási összeg fedezetét a 3/2013. (III. 06.) rendelete civil keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse Berkiné Szalóczy Dórát és a 
Budakeszi Kultúra Alapítványt. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 155/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata orgonahangverseny-sorozat támogatási kérelemről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

orgonahangverseny-sorozat megvalósítása céljából 150.000,- Ft támogatást biztosít az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ részére. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti támogatási 

összeg fedezetét a 3/2013. (III. 06.) rendelet városi rendezvény kerete terhére 
biztosítja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
vezetőjét és Szabó Lőrincet. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
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  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 156/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata  regionális önkormányzati összefogás és pályázat az EEA/Norvég Alap 
pályázati forrásból térségi forgalomfigyelő kamerarendszerre és bűnmegelőzési célú 
humán erőforrás fejlesztésre  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

EEA/Norvég Alap pályázati forrásból térségi forgalomfigyelő kamerarendszerre és 
bűnmegelőzési célú humán erőforrás fejlesztésre (közbiztonsági kapacitásfejlesztés 
Budakeszi térségében projektötlet témakörben) kiírásra kerülő pályázatán a 
Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és 
Bűnmegelőzési Bizottsága tagtelepülés önkormányzatai (Budajenő, Budakeszi, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék) által létrehozandó 
együttműködésben – a felmerülő önrész és egyéb költségek lakosságarányos 
megosztása mellett – pályázatot kíván benyújtani és a pályázati célt közös 
együttműködéssel megvalósítja.  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy regionális 
önkormányzati összefogás keretében az EEA/Norvég Alap pályázati forrásból 
térségi forgalomfigyelő kamerarendszerre és bűnmegelőzési célú humán erőforrás 
fejlesztésre (közbiztonsági kapacitásfejlesztés Budakeszi térségében projektötlet 
témakörben) kiírásra kerülő pályázaton való részvétel céljából felhatalmazza a 
polgármestert: 
- a Budakeszi Rendőrőrs Területén Működő Önkormányzatok Közbiztonsági és 

Bűnmegelőzési Bizottsága tagtelepülés önkormányzataival való tárgyalások 
lefolytatására az 1. pontban szereplő pályázat benyújtására és megvalósítására 
irányuló szervezeti együttműködés kialakítására, valamint  

- a magyar, illetve a norvég rendőrség,  
- a Belügyminisztérium, illetve a norvég belügyminisztérium,  
- a pályázatot kiíró, lebonyolító állami szervezetek, 
- a Norvég Önkormányzatok Szövetsége (KS), 
- Røyken Önkormányzata, 
- Budskerund Megye Önkormányzata, valamint  
- a projekttel kapcsolatba kerülő hazai és norvégiai civil szervezetek képviselői 

közötti egyeztetések, tárgyalások lefolytatására. 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pontban meghatározott egyezetések, tárgyalások eredményéről 
folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet, valamint felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét az 1. és 2. pontban szereplő pályázat benyújtására és megvalósítására 
irányuló, önkormányzatok közötti együttműködéssel kapcsolatos szerződés 
tervezetének elkészítésére. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
  3. pont: folyamatosan, illetve a tárgyalások állásától függően 
 



 62

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 157/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a helyi építési szabályzat módosításának megindításáról 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat 

(a továbbiakban: HÉSZ) és településszerkezeti terv (a továbbiakban: TSZT) 
módosítását megindítja az Árpád fejedelem tér – Arany János utca – Etheles park – 
Konth Miklós utca által határolt területre vonatkozóan. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TT1 Tanácsadó és 
tervező Kft.-t bízza meg a HÉSZ és TSZT módosítás előkészítésére az 1. pont 
szerinti tartalommal 1.600.000,- Ft + ÁFA összegben, mely összeg fedezete a 
3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalékkeret terhére. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 2. pont szerinti szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

3.pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 158/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a helyi építési szabályzat módosításának megindítására vonatkozóan 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat (a 

továbbiakban: HÉSZ) módosítását megindítja Makkosmária teljes területére 
vonatkozóan. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TT1 Tanácsadó és tervező 
Kft-t bízza meg a HÉSZ módosítás előkészítésére az 1. pont szerinti tartalommal 
2.800.000,- Ft + ÁFA összegben, mely összeg fedezetét a 3/2013. (III. 6.) 
önkormányzati rendelet Makkosmária keret terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 2. pont szerinti szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat projektmenedzsmentjét végrehajtó szervezet kiválasztása 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat 
projektmenedzsmentjének végrehajtásával a MunkaErős Kft-t bízza meg nettó 



 63

4.986.000.- Ft + ÁFA összegért, mely összeg fedezetét a pályázati támogatás 
keretösszegéből biztosítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződés aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a MunkaErős Kft. ügyvezetőjét. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

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

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2013. (III. 28.) Kt. 
határozata a Makkosi, Árnyas, Kert és Bem utcák csapadékvíz-elvezetési terveinek 
megrendeléséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 

csapadékvíz-elvezetési problémákkal kiemelten terhelt Makkosi, Árnyas, Kert és 
Bem utcák csapadékvíz-elvezetési terveinek elkészítésével a BDL Környezetvédelmi 
Kft.-t bízza meg 4.050.000,- Ft + áfa összegért, mely összeg fedezete a 
3/2013.(III.06.) rendelet 11. melléklet 1. sora. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő munkákra 
vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 161/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására fedezet 
biztosításáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásához 200 ezer forint összeget átcsoportosít 
a 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 2. általános tartalék sorából a 
11. melléklet 2. kulturális alap sorába. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 162/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása céljára pályázat 
kiírásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önszerveződő 
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 46/2011. (X. 14) 
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önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, a helyi önszerveződő 
közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívást a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
pályázati felhívásban szereplő pénzügyi támogatás fedezetére, 2.500 ezer 
forintot, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III. 06.) 
önkormányzati rendelet 11. számú mellékletének 2. sora általános tartalék 
(kulturális alap) terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a pályázati felhívás helyben szokásos módon történő 
közzétételéről. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
  3. pont: a döntést követő 3 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 163/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat kötelező tájékoztatási kötelezettségek teljesítését biztosító szolgáltató 
szervezet kiválasztásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-
2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat kötelező tájékoztatási 
kötelezettségek teljesítését biztosító szolgáltató szervezetként a Helyi Info Kft-t (2092 
Budakeszi, Reviczky u. 88.) bízza meg 433.000,- Ft + ÁFA összegért, mely összeg 
fedezetét a pályázati támogatás keretösszegéből biztosítja.    

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződés aláírására.  
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 164/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat felnőttképzési tevékenységet biztosító szolgáltató szervezet kiválasztásáról  
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-
2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat felnőttképzési tevékenységet 
biztosító szolgáltató szervezeteként a Lorkamill Kft-t (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 1. 5. em. 9.) bízza meg 3.797.795,- Ft + ÁFA összegért, mely összeg fedezetét a 
pályázati támogatás keretösszegéből biztosítja.    
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződés aláírására.  
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 165/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat megvalósítása érdekében bűnmegelőzési tárgyú, interaktív előadás 
megtartását elvégző szolgáltató szervezet kiválasztásáról  
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP-
5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat megvalósítása 
érdekében bűnmegelőzési tárgyú, interaktív előadás megtartását elvégző szervezeteként a 
HPL Experience Bt-t (8600 Siófok, Szent László út 187/a) bízza meg 236.220,- Ft + 
ÁFA összegért, mely összeg fedezetét a pályázati támogatás keretösszegéből biztosítja.    

 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződés aláírására.  
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 166/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat teljesítését biztosító bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi 
képzéseket végrehajtó kiválasztásáról* a 216/2013. (IV. 25.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat teljesítését biztosító 
bűnmegelőzési, ifjúságvédelmi, áldozatvédelmi képzések végrehajtásával Karvaly 
Nándor Gyula egyéni vállalkozót bízza meg 566.929,- Ft + ÁFA összegért, mely 
összeg fedezetét a pályázati támogatás keretösszegéből biztosítja.    

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződés aláírására.  
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 167/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata „A legszebb konyhakertek” programhoz való csatlakozásról 
  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik 

„A legszebb konyhakertek” országos programhoz, és felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírására. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A legszebb konyhakertek” 

országos program helyi versenyének a megszervezésére pénzügyi fedezetet nem 
biztosít, hanem felkéri a polgármestert, hogy az esetlegesen felmerülő költségeket a 
helyi vállalkozók, kertészetek felajánlásával teljesítse.  

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 150/2013. 
(III.28.) Kt. határozat módosításáról. 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi bölcsődei 
ellátásának kapacitásfejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló 150/2013. (III.28) Kt. határozatát (továbbiakban: határozat) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 3. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő közbeszerzéssel kapcsolatban beérkező 
ajánlatok elbírálásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: 
 

d) Kovácsné Borbás Csilla pénzügyi osztályvezető 
e) dr. Costin Gabriel közbeszerzési szakértő, jogász 
f) Tóth Előd műszaki ellenőr” 

 
A határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr Győri Ottilia 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 169/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a Makkosmárián létesítendő további csatornák vízjogi engedélyezési 
tervei elkészítésének és a vízügyi hatóságtól az erre vonatkozó engedély 
beszerezésének megrendeléséről 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Makkosmárián létesítendő további csatornák vízjogi engedélyezési tervei elkészítésével 
és a vízügyi hatóságtól az erre vonatkozó engedély beszerezésével a Mélyépterv 
Komplex Zrt.-t bízza meg nettó 800.000.- Ft + ÁFA összegért, mely összeg fedezete a 
3/2013.(III.6) önkormányzati rendelet  11.  melléklet 1. Makkosmária 2012. évi 
maradvány sora. 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő munkákra 
vonatkozó szerződés aláírására. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 170/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
keretében a csatornafejlesztéssel érintett, nem önkormányzati tulajdonú 
ingatlanokra vonatkozó szolgalmi vázrajzok megrendeléséről 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
keretében a csatornafejlesztéssel érintett, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokra 
vonatkozó szolgalmi vázrajzok elkészítésével  a Pécsi Mélyépítő Iroda Kft.-t bízza meg 
nettó 75.000.- Ft + ÁFA összegért, mely összeg fedezete a 3/2013.(III.6) önkormányzati 
rendelet  3.  melléklet kiadások 7. sora. 
2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő munkákra 
vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 171/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
támogatásintenzitása felülvizsgálatával kapcsolatban 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja és tudomásul 
veszi a „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
támogatásintenzitás felülvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatást. 
2.A Képviselő-testület - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a támogatásintenzitással 
kapcsolatos, az önkormányzat részére pozitív döntése esetén (93,404524%) - 
felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség NFÜ döntése függvényében 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 172/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozata a Budakeszi utak és járdák állapotával kapcsolatban 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi utak és 
járdák állapotáról szóló tájékoztatást. 
  
Felelős:         dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 173/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) 
önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületének felkéri a Városüzemeltetési 
és Közlekedési Tanácsnokot, hogy az érintettek bevonásával vizsgálja meg a Nagy 
Sándor József gimnázium előtti parkolóhelyeket, a telken belüli parkolási lehetőségeket, 
majd a hiányzó parkolóhelyek kerüljenek kijelölésre a kérésnek megfelelően. 
 
Felelős:     Ohr Alajos Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok 
Határidő:   azonnal 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 174/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pest 

Megyei Kormányhivatal 2013. április 8-án kelt PEB/030/771-1/2013. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
törvényességi felhívással kapcsolatban az alábbiak szerint intézkedik: 

a)  módosítja az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletét 

b)  felkéri a polgármestert, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 9. § (1) bekezdése szerinti közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervet készíttesse el, és azt terjessze be a Képviselő-testület 2013. májusi 
rendes ülésre. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-2. pont szerinti döntéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a) azonnal 
  b) 2013. május 30. 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 175/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról *a 267/2013. (V. 30.) Kt. határozattal 

módosítva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 86. §-a alapján az alábbiak szerint fogadja el a 2012. évi 
pénzmaradvány felhasználását: 
 



 69

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. 
évi 6.022.000.- Ft szabad pénzmaradványt a 2013. évi költségvetési rendelet 4. 
melléklet kiadások 1. személyi juttatások és 2. munkaadót terhelő járulékok 
sorába a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások keretére átcsoportosítja, 
melyet a köztisztviselők illetménykiegészítésének emelésére kíván fordítani (15 
%-ról 20 %-ra). 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az illetménykiegészítés megemelésével kapcsolatban terjessze be a 
vonatkozó rendelet módosítását a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2.pont: 2013. május 30. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzésről 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Felelős:    dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról * 

az 585/2013. (XI. 14.) Kt. határozattal visszavonva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évre 
vonatkozó költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint fogadja el: 

a) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre működési 
hiányt nem tervez. 

b) A 2014. évi költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások teljes körű 
számbavételére kell törekedni. A 2014. évi költségvetésbe be kell építeni a 2013. 
költségvetési év során felvállalt, a 2014. évi költségvetést terhelő 
kötelezettségeket. 

c) A 2014. évi gazdálkodás tervezésénél érvényesülnie kell a hatékonyságnak és az 
ésszerű takarékosságnak a működési kiadások biztosítása mellett. 

d) A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

e) Beruházási hitel felvételét kizárólag energiahatékonyság növelő 
épületrekonstrukcióra tervez felvenni az Önkormányzat. 
A likviditás fenntartásához, a működés folyamatos biztosításához 
folyószámlahitel felvétele szükségessé válhat. 
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f) A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető 
működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében 
lehetséges. 

g) A nem kötelezően ellátandó feladatok (gimnázium, zeneiskola, általános iskola 
Napraforgó tagozat, logopédia, fejlesztő pedagógia, jelzőrendszeres 
segítségnyújtás) költségeit az önkormányzat továbbra is vállalja. 

h) A kintlévőségek behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 
i) Fontos feladat a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal kapcsolatos készfizető 

kezességből származó követelés érvényesítése. 
j) Az intézmények vezetői törekedjenek a saját bevételeik növelésére. 
k) Lehetőség szerint részt kíván venni az önkormányzat a közfoglalkoztatásban, 

mely a helyi munkanélküliséget csökkenti. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal     
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a temető üzemeltetéséről szóló 2012. évi beszámolóról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a budakeszi temető 

üzemeltetéséről szóló 2012. évi beszámolót elfogadja. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat 
Temetkezési Kft. ügyvezetőjét. 

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

    2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a budakeszi temető 2. parcellájában található sírhelyek megváltásáról 
szóló felhívásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a temető 2. 

parcellájában található sírhelyek megváltásának lehetőségéről széles körű felhívást 
tesz közzé. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Német 

Önkormányzat vezetőjét, hogy nyújtson segítséget a német szöveg helyes 
lefordításában, illetve a megfelelő területen a rokonságok felkérésével kapcsolatos 
levelek lefordításában. 

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

az 1. pont szerinti felhívást magyar és német nyelven készíttesse el, gondoskodjon 
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annak a helyi és környéki médiában, valamint a kitelepítettek hozzátartozóinak 
németországbeli lakóhelyein való megjelentetéséről. 

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

    2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata Budakeszi Város közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepciójának (2013-
2018) elfogadásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja a város közbiztonsági és bűnmegelőzési 
koncepcióját. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a koncepció végrehajtásában érintett 
szervezeteket, intézményeket,  továbbá ezen érintett szervezetek, intézmények 
részére a koncepciót küldje meg. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a KVZ-342 forgalmi rendszámú önkormányzati tulajdonú, 
megkülönböztető jelzéssel felszerelt rendőrgépkocsi üzemeltetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a KVZ-

342 forgalmi rendszámú, megkülönböztető jelzéssel felszerelt rendőrgépkocsi 
tulajdonosa, a megszüntetett Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány helyett 
Budakeszi Város Önkormányzata. E Közalapítvány jogutódjaként, a Közalapítvány 
által, a megkülönböztető jelzéssel felszerelt KVZ-342 forgalmi rendszámú 
rendőrgépkocsival kapcsolatban haszonkölcsön szerződésben vállalt kötelezettségek 
Budakeszi Város Önkormányzatára, mint jogutódra szálltak át.  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KVZ-342 forgalmi 
rendszámú, megkülönböztető jelzéssel felszerelt rendőrgépkocsi haszonkölcsön 
szerződésével és üzemeltetésével kapcsolatban az Országos Rendőr-főkapitányság és 
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság felé a határozat melléklete szerinti tartalmú 
jognyilatkozatot teszi.  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KVZ-342 forgalmi 
rendszámú, megkülönböztető jelzéssel felszerelt rendőrgépkocsi éves üzemanyag 
költségeként 2013. évben összesen 360.000,- Ft-ot (havonta 30.000,- Ft-ot) biztosít - 
üzemanyagkártya támogatás formában - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 3/2013. (III. 06.) rendeletének általános tartalék kerete terhére, továbbá a 
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rendőrgépkocsi egyéb üzemeltetéssel kapcsolatos költségeit − a konkrét költségigény 
felmerülésekor – megvizsgálja és rendezi. 

4.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1-3. pontban szereplő döntésről értesítse az országos rendőrfőkapitányt, valamint a 
Pest megyei rendőrfőkapitányt, továbbá felhatalmazza a 2. pont szerinti jognyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-3. pont: azonnal 
  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Meggyes utcai játszótéren elhelyezendő térfigyelő webkamerához 
fedezet biztosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Meggyes 

utcai játszótéren (a felújításához és bővítéséhez kapcsolódóan) 1 db dome térfigyelő 
webkamerát szereltet fel, melyet a meglévő városi térfigyelő webkamera rendszerhez 
kell integrálni, valamint az elhelyezendő térfigyelő webkamerához 400.000,- Ft 
keretösszeget biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. 
(III.06.) rendelet általános tartalék keretéből. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Meggyes utcai játszótéren elhelyezendő térfigyelő webkamera beszerzésével, 
telepítésével, valamint üzemeltetésével kapcsolatban kérjen be három ajánlatot, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 
aláírja. 

 
Felelős: 1-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata bűnmegelőzési jellegű tájékoztató táblák kihelyezéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

bűnmegelőzési célból az alábbiak szerint, 5 db „FIGYELEM! 
TELEPÜLÉSÜNKÖN TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER ÉS 
POLGÁRŐRSÉG MŰKÖDIK!” feliratú táblát helyez ki, azzal a kiegészítéssel, 
hogy egy kis kamera piktogram kerüljön elhelyezésre a táblán: 

a) A 8102. számú út (Budaörsi út/ Fő utca/ Budakeszi út) esetében: 
−   1 db tábla, a Budakeszi út Budakeszi város felé irányuló forgalmi sávja mellett, 

a Budakeszi „lakott terület kezdete” táblán, vagy környékén.  
−   1 db tábla, a Budaörsi út Budakeszi felé irányuló forgalmi sávja mellett, a 

Farkashegyi repülőtér vonalában. 
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−   1 db tábla, a Budaörsi út Budakeszi belterületi határára. 
b) A 1102. számú út (Pátyi út) esetében 1 db tábla az út Budakeszi felé irányuló 

forgalmi sávja mellett, a Budakeszi városhatárnál lévő Budakeszi „lakott terület 
kezdete” táblán, vagy környékén.  

c)  A 1103. számú út (Temető utca/Telki út) esetében 1 db tábla az út Budakeszi felé  
irányuló forgalmi sávja mellett, a Budakeszi városhatárnál lévő Budakeszi „lakott 
terület kezdete” táblán, vagy környékén.  

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

hogy az 1. pontban meghatározott 5 db tábla kihelyezésével kapcsolatos 
közútkezelői hozzájárulást szereztesse be, mely feladatra 20.000,- Ft keretösszeget 
biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III.06.) rendelet 
általános tartalék keretéből. 

 
Felelős: 1-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester    
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata Budakeszi városát bemutató PR film készítéséről * az 521/2013. (IX. 26.) Kt. 

határozattal visszavonva 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 
Budakeszi Városát bemutató PR film elkészítését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, 
Közművelődési és Jogi Bizottságot, valamint a Tömösi Attila és Ohr Alajos 
képviselőket, hogy dolgozza ki Budakeszi Városát bemutató PR film koncepcióját, 
valamint készítse el a pályázati kiírást.  

 
Felelős:   Czifra Zsuzsanna OKJB elnök 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
átszervezéséről * a 309/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatát 

fejezi ki, az alábbi elvi döntést hozza az önkormányzat által ellátott és ellátandó 
közművelődési és könyvtári feladatok jövőbeni hatékonyabb ellátása érdekében: 
- 2013. július 31. napjával az önkormányzat által fenntartott Erkel Ferenc 

Művelődési Központot és a Nagy Gáspár Városi Könytárat jogutód nélkül 
megszünteti. 

- Az önkormányzat 2013. augusztus 1. napjától, az önkormányzat által 
létrehozandó gazdasági társasággal (nonprofit kft.) kívánja ellátni a 
közművelődési és könyvtári feladatokat. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
intézmények megszüntetéséről és a gazdasági társaság létrehozásáról szóló 
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végleges döntését a jogszabályokban előírt egyeztetések lebonyolítása és a 
vélemények beszerzése után hozza meg. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1-2. pontban szereplő döntések 
alapján a 2. pont szerinti eljárást bonyolítsa le, és a végleges döntések 
meghozatala érdekében az intézmények megszüntető okiratát, valamint a 
létrehozandó gazdasági társaság alapító okiratát terjessze be a Képviselő-testület 
elé. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3. pont szerinti 
döntésekről értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár 
Városi Könyvtár vezetőjét. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
      2-3. pont: 2013. június 30. 
      4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 186/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a BVV Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító 

okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a Cégbíróságnál az 1. pont szerinti változások átvezetését 
kezdeményezze. 
 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 187/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a BVV Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére meghirdetett pályázat 
elbírálásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakörének 
ellátásával 2013. június 01. napjától, határozatlan időtartamra, 3 hónap próbaidő 
kikötésével Kovács Lajos Attilát bízza meg. Munkabérét havi 370.000.- Ft összegben 
állapítja meg. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti döntéssel kapcsolatos munkaügyi okmányok 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. május 31. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 188/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a BVV Kft. alapító okiratának módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító 
okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja azzal, hogy a IV. 3.) pontjában szereplő időpontot 2013. 
április 16. napjától – 2013. május 31. napjáig javítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 
önkormányzat ügyvédjét, hogy a Cégbíróságnál az 1. pont szerinti változások 
átvezetését kezdeményezze. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 189/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata az ügyvédi tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati ügyek 
tárgyában 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 190/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Budakeszi portállal kapcsolatos döntésről 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata intézményvezetői megbízás támogatásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a főépítészi megbízásról 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat végrehajtását segítő 2 fő szociális munkás (ifjúságsegítő szakember) 
kiválasztásáról* a 299/2013. (V. 30.) Kt. határozattal módosítva, az 516/2013. (IX. 26.) Kt. határozattal módosítva 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Kenderföld, Kerekmező és Nagy Sándor József utcák kijavításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. 
ügyvezetőjét, hogy mérje fel a Kenderföld, Kerekmező és Nagy Sándor József utcák, 
valamint a Csák József utca, a Dózsa György tér körülötti utcák (a Nagy Sándor József és 
a Szél utca közötti Munkácsy utca), a Templom köz, a Napsugár, Gábor Áron, Makkosi 
út találkozásában található kereszteződést, illetve a Székely utca vonatkozásában, saját 
erőből történő kijavítás költségét, és arra vonatkozóan, valamint az aszfaltozásra 3 külső 
cégtől kérjen be árajánlatokat. 
 
Felelős:   Kovács Lajos Attila ügyvezető 
Határidő: a döntést követő két héten belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. alapító okiratának módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. alapító 
okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a Cégbíróságnál az 1. pont szerinti változások átvezetését 
kezdeményezze. 

 
Felelős:    1. pont:dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
      2. pont: ifj. dr. Szilágyi István 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntéstől számított 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. ügyvezetőjének megválasztásról  

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 26. napjától 

határozatlan időre Tóbiás Zoltánt (szül hely: Budapest, szül. idő: 1977. 05.16., an: 
Raffay Beáta Katalin, lakcím: 1072 Budapest, Akácfa u. 12.) ügyvezetőnek választja 
meg a Keszivíz Kft.-be havi bruttó 720.000.- Ft megbízási díj ellenében. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az 1. pont szerinti döntéssel kapcsolatos okmányok aláírására. 
 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
                 2. pont: a döntéstől számított 5 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Kormányhivatallal az informatikai, telekommunikációs 
eszközök és szoftverek használatáról kötendő megállapodás elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 
Kormányhivatallal a határozat melléklete szerinti tartalommal megállapodást köt 
az informatikai, telekommunikációs eszközök és szoftverek használata 
tárgyában. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. 

 
Felelős:     1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata forgalomtechnikai eszközök telepítéséről  
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyalogosokat terelő korlát 
elhelyezéséről szóló 146/2013. (III. 28.) Kt. határozatát visszavonja. 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ha 
legközelebb bármilyen jelzőtábla vagy forgalomtechnikai jelzőtábla kihelyezésére sor 
kerül, akkor arról előtte a szakemberek egy skiccel ábrázolják, hogy hogyan kell 
kihelyezni a táblákat. 
3.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti forgalmi rend 
változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (18) bekezdésében 
meghatározott és telepített közlekedési jelzőtáblák költségeire bruttó 86.000.- Ft 
keretösszeget biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) 
rendelet általános tartalék keretéből. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a helyi építési szabályzat módosításának megindításáról a Szőlőskert 
csomópont – Káposztás – tervezett szennyvíztelep irányú feltáró út vonatkozásában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési 
szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását megindítja a Szőlőskert 
csomópont – Káposztás – tervezett szennyvíztelep irányú feltáró útra 
vonatkozóan. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TT1 Tanácsadó és 
Tervező Kft. bízza meg a HÉSZ módosítás elkészítésével az 1. pont szerinti 
tartalommal 1.050.000.- Ft + ÁFA összegben, mely összeg fedezete a 3/2013. 
(III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalékkerete. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti munkára vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 200/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata átcsoportosításról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 14. finanszírozás sorából 10.000.000.- Ft-
ot átcsoportosít a 11. melléklet általános tartalék sorába. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 201/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata döntés a partnerségi egyeztetés szabályairól az Árpád fejedelem tér – 
Arany János utca – Etheles park – Konth Miklós utca által határolt területre 
vonatkozó helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításával 
kapcsolatban *a 238/2013. (V. 09.) Kt. határozattal visszavonva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát elfogadja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Meggyes utcai játszótér felújításához fedezet biztosításáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meggyes utcai játszótér 

kerítés javítására és építésére 200.000.- Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék 
keretéből. 

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

hogy a Meggyes utcai játszótér közvilágításának szükségszerű fejlesztésére kérjen be 
ajánlatokat szak-kivitelező cégektől.   

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. 

ügyvezetőjét, hogy a meglévő kerítés javítását és a szükséges új kerítésszakaszok 
építését végeztesse el. 

 
Felelős: 1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

 3. pont: Kovács Lajos Attila ügyvezető 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

3. pont: 2013. május 24. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Meggyes utcai játszótér közvilágításának kiépítésére fedezet 
biztosításáról *a 239/2013. (V. 09.) Kt. határozattal módosítva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meggyes utcai játszótér 
közvilágításának kiépítésére 400.000.- Ft keretösszeget biztosít. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Budakeszi 2415 hrsz.-ú – sportpálya - terület felújítására irányuló 
pályázat benyújtásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot 

nyújt be az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III. 29.) BM rendeletben foglalt 
pályázaton a Budakeszi 2415 hrsz.-ú – sportpálya - terület felújítására az alábbiak 
szerint:  
- A projekt teljes költsége: 25.000.000 Ft 
- Igényelt támogatás összege: 20.000.000 Ft 
- Önrész összege: 5.000.000 Ft 

 
2. A Képviselő-testület az önrészhez szükséges fedezetet a 3/2013. (III. 06.) 

önkormányzati rendelet általános tartalék keret terhére biztosítja. 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti pályázat benyújtására. 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1-2. pont: azonnal 
                  3.    pont: 2013. május 02. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a zászlótartó elhelyezéséről szóló 131/2013. (III. 28.) Kt. határozat 
módosításáról *a 205/2013. (IV. 25.) Kt. határozattal, a határozat 3. pontja visszavonva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2013. (III. 28.) Kt. 
határozatának 3. pontját visszavonja. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Reventa Bt-vel tűz- és munkavédelmi feladatok ellátására megkötött 
szerződés módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Reventa Bt-vel 2011. július 1-jén megkötött megbízási 
szerződés módosítását. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a       

polgármestert az 1. pontban szereplő szerződésmódosítás aláírására.  
 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: azonnal 
       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 207/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a 280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat módosításáról 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önszerveződő közösségek támogatásáról szóló 280/2013. (V. 30.) számú önkormányzati 
határozat 2. pontját visszavonja. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 208/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Blue Banana Club Sportegyesület támogatásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Blue Banana Club 

Sportegyesület (1037 Budapest, Kiscelli köz 4.) részére, a 2013. évre 200.000.- Ft 
támogatást biztosít kerékpáros pálya létesítésére (Budakeszi 2415 hrsz-ú ingatlanon), 
mely összeg fedezete a 3/2013. III. 06.) önkormányzati rendelet 2. számú 
mellékletének Kiadások 5. sora (nonprofit és háztartásnak átadott támogatások). 

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
     2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata képviselő-testületi jegyzőkönyv hitelesítésével kapcsolatos döntésről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. március 28-ai 
rendkívüli képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Ohr Alajos  
képviselőt bízza meg. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 210/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 69/zárt/2013. 
(II.28.), 70/2013.(II.28.), 71/2013. (II.28.), 72/2013. (II.28.), 73/2013. (II.28.), 74/2013. 
(II.28.), 76/2013. (II.28.), 77/2013. (II.28.), 78/2013. (II.28.), 79/2013. (II.28.), 80/2013. 
(II.28.), 81/2013. (II.24.), 82/2013. (II.28.), 83/2013. (II.28.), 84/2013. (II.28.), 85/2013. 
(II.28.), 86/2013. (I.24.), 87/2013. (II. 28.), 88/2013. (II.28.), 89/2013. (II.28.), 90/2013. 
(II.28.), 91/2013. (II.28.), 92/2013. (II. 28.), 92/2013. (II. 28.), 93/2013. (II.28.), 94/2013. 
(II.28.), 95/2013. (II.28.), 96/2013. (II. 28.), 97/zárt/2013. (II. 28.), 98/zárt/2013. (II. 28.), 
99/2013. (III.07.), 100/2013. (III. 07.), 101/2013. (III. 07.), 102/2013. (III. 07.), 
103/2013. (III.07.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a „KesziKártya” kedvezménykártya üzemeltetéséről* a 240/2013. (V. 09.) Kt. 

határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

„KesziKártya” kedvezménykártya működtetésével, ügyfélszolgálati 
tevékenységének ellátásával az Erkel Ferenc Művelődési Központot bízza meg 
azzal, hogy a kedvezménykártya üzemeltetésével kapcsolatos kiadások és 
bevételek kimutatása a 2013. évben külön történjen. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 06.) 

rendelet ……………melléklet …….sora terhére az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ számára 312.850.- Ft-ot biztosít azzal, hogy kedvezménykártya 
üzemeltetéséből befolyó összegeket a kedvezménykártya üzemeltetésére és 
fejlesztésére kell elsődlegesen fordítani. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Somogyi 

Farkas Józsefet, az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság tagját a 
„KesziKártya” menedzselésével, azzal, hogy 2013. szeptember 30. napjáig 
készítsen beszámolót az addigi tapasztalatokról. A megbízásért díjazás nem jár. 
 

 
Felelős:  1-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  3. pont: dr. Somogyi Farkas József  
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
  3. pont: 2013. szeptember 30. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Budakeszi Nagyszénászug, Domb utca és Sugár út geodéziai 
felméréséről és kitűzéséről  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

Nagyszénászug, Domb utca és Sugár út geodéziai felmérésével és kitűzésével 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a TheodoLight Kft-t bízza meg bruttó 150.000 Ft 
összegért, mely összeg fedezete a 3/2013. (III. 6.) rendelet 11. melléklet 1. 
Nagyszénászug sora.   

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő munkára vonatkozó szerződés aláírására. 
 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: azonnal 
                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 214/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat teljesítését biztosító szakmai vezető kiválasztásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat megvalósításához szükséges 
szakmai vezetői feladatok ellátásával Uzsoki Gábor János szervezési és közbiztonsági 
főreferenst bízza meg a projekt befejezéséig, de legfeljebb 18 hónapra, havi bruttó 
125.984,- Ft és járulékai összegért, mely összeg fedezetét a pályázati támogatás 
keretösszegéből biztosítja. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos, a határozat mellékletét 
képező megbízási szerződés aláírására.  

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat egyik projektelemeként kültéri sporteszközök beszerzése és telepítése 
tárgyában * a 313/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat egyik 
projektelemeként az alább felsorolt kültéri sporteszközök 
1 db kerékpár és sztep, 
1 db testépítő, 
1 db lábnyomó, 
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1 db has- és háterősítő, 
1 db dupla sífutó, 
beszerzésével és telepítésével a FittBau-Trans Kft-t bízza meg, és ennek bruttó 
2.853.799,- Ft -os fedezetét a pályázati támogatás keretösszegéből biztosítja.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az  1. 
pont szerinti beszerzés értékének 50 %-a előlegként, az előlegbekérő 
Önkormányzathoz történő beérkezését követő 5 napon belül átutalásra kerüljön a 
támogatási előleg összegének aktuális rendelkezésre állásától függetlenül. Az 50%-os 
előleg fedezete bruttó 1.426.900,- Ft a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 
3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet 2. sora „finanszírozási tartalék”, mely összeg 
visszapótlásra kerül, amennyiben a pályázati előleg folyósítása megtörténik. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására, a határozat melléklete szerint.  

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 216/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a 166/2013. (IV. 11.) Kt. határozat módosításáról 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 166/2013. (IV. 11.) Kt. 
határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
A határozat 1. pontjában az „566.929,- Ft +ÁFA” szövegrész helyébe a „bruttó 719.999,- 
Ft” szöveg lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Budakeszi Dózsa György tér 25. szám (495/2. hrsz.) alatti ingatlanban 
kormányablak kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról való döntés 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, Dózsa György 

tér 25. szám (495/2. hrsz.) alatti ingatlanban kormányablak kialakításához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulást a Pest Megyei Kormányhivatal részére megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

. 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő:  1. pont: azonnal  
                 2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 218/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 
067/15 (7206 m2), 067/18 (49014 m2), 079/20 (14599 m2), 079/23 (7028 m2), 079/24 
(13242 m2), 079/25 (5415 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok együttes 
haszonbérbe vételére vonatkozó szerződést 2013. augusztus 31. napjáig a határozat 
mellékletét képező változatlan tartalommal meghosszabbítja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 
Budakeszi külterület 067/15 (7206 m2), 079/20 (14599 m2), 079/23 (7028 m2), 079/24 
(13242 m2), 079/25 (5415 m2) 072/11 (9133 m2), 072/22 (4338 m2), 072/23 (1517 m2), 
072/35 (6558 m2), 072/38 (1880 m2), 079/12 (5631 m2), 079/13 (5700 m2), 079/15 
(4514 m2), 079/16 (4826 m2), 079/17 (5674 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 
együttes haszonbérbe vételére a határozat mellékletét képező tartalommal, azzal 
kiegészítve, hogy a mindenkori területalapú támogatás 50%-a legyen a 3000 m2 fölötti 
területen a hasznosítás ellenértéke hektáronként és évenként, a hasznosítás a 3000 m2 
alatti területeken a pályázó által megajánlott egyedi ár, a hasznosítás időtartama 5 év. 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
2. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás megjelentetéséről gondoskodjon az 
Önkormányzat honlapján, valamint legalább egy országos napilapban, valamint 
felhatalmazza az 1. pont szerinti tartalommal a szerződés meghosszabbításának 
aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 

       3.pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról*a 241/2013. (V. 09.) Kt. határozattal módosítva 

 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a   

Budakeszi külterület 067/5 (5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 m2), 067/12 
(11449 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére 
vonatkozó szerződést 2013. augusztus 31. napjáig a határozat mellékletét képező 
változatlan tartalommal meghosszabbítja. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a   
Budakeszi külterület 067/5 (5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 m2), 067/12 
(11449 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére a 
határozat mellékletét képező tartalommal, azzal kiegészítve, hogy a mindenkori 
területalapú támogatás 50%-a legyen a 3000 m2 fölötti területen a hasznosítás 
ellenértéke hektáronként és évenként, a hasznosítás a 3000 m2 alatti területeken a 
pályázó által megajánlott egyedi ár, a hasznosítás időtartama 5 év. 
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3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 
Budakeszi külterület 079/4 (9784 m2), 079/7 (6145 m2), 079/9 (7192 m2) hrsz.-ú, 
szántó művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére a határozat 
mellékletét képező tartalommal, azzal kiegészítve, hogy a mindenkori területalapú 
támogatás 50%-a legyen a 3000 m2 fölötti területen a hasznosítás ellenértéke 
hektáronként és évenként, a hasznosítás a 3000 m2 alatti területeken a pályázó által 
megajánlott egyedi ár, a hasznosítás időtartama 5 év. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy 2-3. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás megjelentetéséről 
gondoskodjon az Önkormányzat honlapján, valamint legalább egy országos 
napilapban, valamint felhatalmazza az 1. pont szerinti tartalommal a szerződés 
meghosszabbításának aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont: azonnal 
 4. pont:    a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 
tulajdonú külterületi ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázati felhívások országos 
napilapban történő megjelentetésére 30.000 Ft + Áfa összeget biztosít a 3/2013. (III.06.) 
rendelet általános tartalékkerete terhére. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Fő utca 192. (hrsz. 878) Havas Boldogasszony templom 
előtt lévő közterületen Nepomuki Szent János szobor állításához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, Fő utca 192. 

(hrsz. 878) Havas Boldogasszony-templom előtt lévő közterületen Nepomuki Szent 
János szobor állításához szükséges a tulajdonosi hozzájárulást a Budakeszi Szépítő 
Egyesület részére megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Jókai utca 12. előtti közterületen lévő elektromos 
szabadvezeték földkábelre kiváltásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról való 
döntés 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, Jókai utca 12. 

előtti közterületen lévő elektromos szabadvezeték földkábelre kiváltásához szükséges 
a tulajdonosi hozzájárulást Kovács Endre részére, az általa megbízott VIALUX Kft. 
alvállalkozója Püski István kérelme alapján megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata az önkormányzat működtetésében lévő intézmények egyes helyiségeinek 
bérbe adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a 

határozat mellékletében szereplő személyekkel, szervezetekkel, az ott meghatározott 
feltételek szerint (a 2013. január 1. és április 9. napja közötti időszakban bérbe adott 
helyiségek esetében).  
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal a bérleti szerződéseket kösse 
meg. 
 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Norvég Alap pályázat keretében facsemeték ültetéshez való 
hozzájárulásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot ad ki 

az Ökolépték Egyesületnek a Norvég Alap pályázat keretében történő facsemeték 
ültetésére vonatkozóan az alábbi pontok szerint: 
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- Az Ökolépték Egyesület által a Norvég Alaphoz benyújtott "Fenntartható 
vagyok?" című nyertes pályázata esetén az Egyesülettel közösen megkeresi a 
megfelelő helyet 20 darab hárs/juhar facsemete elültetésére 2013 október 
elején. 

- Vállalja, hogy a 20 db facsemete elültetéséhez szükséges ültetőgödröket 2013. 
október elején a BVV Kft-vel elkészítteti. 

- Vállalja, hogy a facsemeték öntözését három évig, ősszel, tavasszal és nyáron 
havi két alkalommal, a BVV Kft. közreműködésével biztosítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti szándéknyilatkozat aláírására. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő napon 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata Budakeszi 7255/1 és 7255/4 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjog 
átruházásának elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi belterület 

7255/1 és 7255/4 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlanoknak az önkormányzat 
részére történő térítésmentes tulajdonjog átruházását elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti ingyenes tulajdonjog átruházási 
szerződést, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére az ingatlanvagyon 
szerzésével kapcsolatos bejelentő adatlapokat aláírja. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a Téli sportpályák fejlesztésére szolgáló IFJ-GY-12-E pályázaton 
megvalósult jégpálya kialakításáról, bérletéről és üzemeltetéséről. 
 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Téli sportpályák 
fejlesztésére benyújtott ajánlatok közül a jégpálya bérletére, üzemeltetésére a 
Sateam Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel köt szerződést a határozat melléklete 
szerinti tartalommal, nettó 2.086.614.-Ft + Áfa összesen bruttó 2.650.000.- Ft 
összegért, mely összeg fedezete a 3/2013. (III.06.) rendelet 2. melléklet kiadások 
7. sora.  
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, az 1. pont szerinti munkára vonatkozó szerződés aláírására. 
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Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont : döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozata a 2013. évi webkamera-rendszer üzemeltetési projekt előkészítéséről* a 

260/2013. (V. 30.) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a városi webkamera-rendszer üzemeltetési és karbantartási feladatainak 
ellátására 3 ajánlatot kérjen be meghívásos eljárás keretében.  
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, 
Környezetvédelmi és Közellátási Bizottságot a benyújtott pályázatok bontására és 
értékelésére. 

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

2. pont: Somlóvári Józsefné KKKB elnök 
Határidő:  1. pont: a döntést követő 8 napon belül 

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Farkashegyi repülőtér üzemeltetéséről szóló megállapodás 
megkötéséről 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat végrehajtását segítő 2 fő „sportember” (az éjszakai sportesemények 
szervezését és lebonyolítását segítő szakember) kiválasztásáról * a 366/2013. (VI. 27.) Kt. 

határozattal módosítva, a 499/2013. (IX. 05.) Kt. határozattal módosítva 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulásának megszűnéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budaörsi Kistérség Többcélú Társulást 2013. június 30-i nappal megszünteti (a 
társulási megállapodást felmondja). 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása a budaörsi székhelyű óvodák fenntartói 
jogát 2013. július 1-től Budaörs Város Önkormányzatának adja át. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása a BTT Szociális és Gyermekjóléti 
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Központ fenntartói jogát 2013. július 1-től Budaörs Város Önkormányzatának 
adja át. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása a KMOP-4.6.1-11 Nevelési Intézmények 
Fejlesztése c. konstrukció keretében benyújtott KMOP-4.6.1-11 2012-0028 
azonosító számú „Kapacitásbővítés a budaörsi Csicsergő Óvoda Rózsa utcai 
tagóvodájába” című és támogatást elnyert projekt támogatási szerződésének 
kedvezményezettje 2013. július 1. napját követően Budaörs Város 
Önkormányzata legyen, és a pályázattal kapcsolatos valamennyi jog és 
kötelezettség 2013. július 1. napjától kezdődően Budaörs Város Önkormányzatát 
terhelje.  

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 
KÖZOP-5.50-09-2011-001 azonosító számú „Regionális intermodális 
közlekedési rendszer létrehozása Budapest agglomerációjában” elnevezésű 
KÖZOP támogatásban részesült projekttel kapcsolatos jogokat és 
kötelezettségeket a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása 2013. július 1. 
napjától Biatorbágy Város Önkormányzata részére adja át.  

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-5. pontban foglalt döntésekről értesítse Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulását. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-5. pont: azonnal 
   6. pont a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat kiírásáról* a 

253/2013. (V. 30.) Kt. határozattal módosítva, az 553/2013. (X. 17.) Kt. határozattal módosítva 

 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki lakossági 
részvétellel megvalósuló járdaépítésre a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítési pályázat 
fedezetére 2.000.000.- Ft összeget biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről 
szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. számú melléklet 1. céltartalék sorának út- és 
járdafejlesztés keretéből. 
3.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírásnak a városi honlapon, a hivatali 
hirdetőtáblán és a Budakeszi Hírmondóban való megjelentetéséről. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

  
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 
  3. pont: 2013. május 13. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Fő tér 3-5. szám alatti parkoló (1 db fizető parkolóhely) 
igénybevételéről zöldség-gyümölcs árusítás céljára 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lepsis Norbert (2071 Páty, 

Árpád utca 31. alatti lakos) őstermelővel nem kíván szerződést kötni a Budakeszi, Fő 
tér 3-5. szám alatti parkoló (1 db fizető parkolóhely) bérletére, zöldség-gyümölcs 
árusítás céljára. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata térfigyelő webkamera kihelyezéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 

Budakeszi Védelmi Centrumot üzemeltető Aramis-Őr Kft. (2092 Budakeszi, Szél 
utca 42., képviseli Érdi Tamás ügyvezető igazgató) részére 1 db, 18 szoros zoommal 
rendelkező, IP dome éjjellátó webkamerának a 2013. április 29-től 2013. május 31-ig 
tartó időszakban a Farkashegyi repülőtéren lévő mobiltelefon adótoronyra - tesztelési 
céllal - való térítésmentes felszereléshez és üzemeltetéséhez.  

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az Aramis-Őr Kft. ügyvezető 
igazgatóját, valamint felhatalmazza a polgármestert az 1. pontszerinti tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására.  

 
Felelős: 1-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyú 150/2013. 
(III.28.) Kt. határozat módosításáról 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező tartalommal elfogadja a „Budakeszi bölcsődei ellátásának 
kapacitásfejlesztése” című projekt keretében bölcsőde kivitelezésére vonatkozó 
módosított tartalmú ajánlati felhívást, egyben a Képviselő-testület a Budakeszi 
bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos 
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közbeszerzési eljárás megindításáról tárgyú 150/2013. (III.28.) Kt. határozatát 
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Határozat mellékletét képező ajánlati felhívás helyébe jelen határozat melléklete 
lép.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. 

pontban szereplő felhívás megjelentetését. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata  döntés az EU Önerő Alap igénylésről 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2013-ban 
folyamatosan nyújt be kérelmet az EU Önerő Alap igénylésére a KMOP-4.5.2-11-2012-
0022 azonosítószámú „Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése’’ című 
pályázathoz szükséges önrész tekintetében.  
 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1. pont szerinti kérelem folyamatos benyújtására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
  

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Magyar Művészeti Akadémia szakmai program megvalósítást 
támogató pályázatról 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, pályázatot nyújt be 
a Magyar Művészeti Akadémia által meghirdetett szakmai program megvalósítását 
támogató pályázatra, Varga Lóránt Kővel, kő nélkül című darabjának bemutatására. 

 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az 1. pont szerinti pályázat benyújtására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont:  2013. május 13. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata az Idősbarát Önkormányzati Díj pályázat benyújtásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
pályázatot nyújt be az Idősbarát Önkormányzati Díj pályázatra. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti pályázat benyújtására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont:  2013. június 5. 

  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata döntés a partnerségi egyeztetés szabályairól az Árpád fejedelem tér – 
Arany János utca – Etheles park – Konth Miklós utca által határolt területre 
vonatkozó helyi építési szabályzat és településszerkezeti terv módosításával 
kapcsolatban  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetés 

szabályairól szóló 201/2013. (IV. 25.) Kt. határozatát visszavonja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként 

elfogadja az Árpád fejedelem tér – Arany János utca – Etheles park – Konth Miklós 
utca által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és településszerkezeti 
terv módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályait. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Meggyes utcai játszótér közvilágításának kiépítésére fedezet 
biztosításáról tárgyú 203/2013. (IV. 25.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meggyes utcai játszótér 
közvilágításának kiépítésére fedezet biztosításáról szóló 203/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja. 
 
A határozat szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Meggyes utcai játszótér 
közvilágításának kiépítésére 400.000.- Ft keretösszeget biztosít, mely összeg fedezete a 
2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános 
tartalék kerete.” 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 



 93

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a „KesziKártya” kedvezménykártya üzemeltetéséről szóló 212/2013. (IV. 
25.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „KesziKártya” 
kedvezménykártya üzemeltetéséről szóló 212/2013. (IV. 25.) Kt. határozatát (a 
továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja. 
A határozat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 06.) rendelet 2. 
melléklet 3. sora (dologi és dologi jellegű kiadások) terhére az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ számára 312.850.- Ft-ot biztosít azzal, hogy kedvezménykártya üzemeltetéséből 
befolyó összegeket a kedvezménykártya üzemeltetésére és fejlesztésére kell elsődlegesen 
fordítani.” 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról tárgyú 219/2013. (IV. 25.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 
tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe adásáról tárgyú 219/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja. 
A határozat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 067/5 
(5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 m2), 067/12 (11449 m2) hrsz.-ú, szántó 
művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére vonatkozó szerződést 2013. 
augusztus 31. napjáig változatlan tartalommal meghosszabbítja.” 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2013. (V. 09.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Kenderföld utcai burkolat kijavításáról * a 319/2013. (VI. 12.) Kt. 

határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező árajanlat alapján a Stravia Kft-t bízza meg a Kenderföld utca itatott aszfalt 
technológiájú kijavításával bruttó 2.663.825,-Ft összegért, mely összeg fedezete a 
3/2013 (III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalékkeret terhére. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a  1. pont szerinti munka elvégzésével kapcsolatos szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszivíz Kft. 
2012. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. 2012. évi osztalékfizetési kötelezettségének 
megállapításáról * a 357/2013. (VI. 27.) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz 

Kft. 2012. évi adózott eredménye terhére 29.743.000 Ft osztalékot kíván igénybe 
venni, melyből a pénzbeli osztalék kifizetése 29.743.000 Ft.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a 1. pontban szereplő összeget legkésőbb 2013. június 30. napjáig 
az önkormányzat számlaszámára utalja át. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Víz- és Csatornaszolgáltató Környezetvédelmi Kft. 
Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Víz- és 
Csatornaszolgáltató Környezetvédelmi Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi 
beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. tulajdonában lévő víziközművagyon átvételéről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Keszivíz Kft. tulajdonát képező – a határozat melléklete szerinti megállapodásban 
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meghatározott – vagyoni eszközök tulajdonjoga 2013. január 1. nappal és 2013. január 
1-jei értéknek és állapotnak megfelelően a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 79. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva ingyenesen, a 
tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együttesen szállt át az 
önkormányzatra. 
  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1. pont szerinti tartalommal terjessze be a Képviselő-testület elé az önkormányzat 
vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. 
(X. 28.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. június 27. 
        3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a BVV Kft. 2012. 
évi mérlegbeszámolóját. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Felügyelő 
Bizottságának 2012. évi beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. évi beszámolóját a határozat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a BVV Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító 

okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a Cégbíróságnál az 1. pont szerinti változások átvezetését 
kezdeményezze. 
 

Felelős:   1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
    2. pont: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 

Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 250/2013. (V. 30.) Kt. 
határozat átcsoportosításról 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III.06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 14. finanszírozás sorából 10.000.000,- Ft-
ot átcsoportosít a 11. melléklet általános tartalék keret sorába. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 251/2013. (V. 30.) Kt. 
határozat átcsoportosításról 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III.06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 3. kamat sorából 2.000.000,- Ft-ot 
átcsoportosít a 11. melléklet általános tartalék keret sorába. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Fő utca járdafelújításáról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Kft-t, hogy a Fő utca (Dózsa György tér és 
az Polgármesteri Hivatal közötti páratlan oldali szakasza) járdaburkolat 
cseréjének munkáit végezze el a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban szereplő 
munkák elvégzésére 5.500.000,-Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint keretösszeget 
biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) 
rendelet általános tartalék kerete terhére.  
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont 2013. szeptember 30. 

 2. pont azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat kiírásáról 
szóló 231/2013. (V. 09.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 231/2013. (V. 
09.) Kt. határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. A határozat mellékletét képező pályázati kiírásból az alábbi szövegrész törlésre 
kerül: 

„13. Amennyiben a járdaépítés vagy járdafelújítás a társulás tagjai által közösen 
meghatározott időponton túl, a pályázónak felróható okból, nem, vagy nem a műszaki 
és gazdasági feltételeknek megfelelő módon valósul meg, a pályázó a támogatást 
köteles az Önkormányzatnak 60 napon belül visszafizetni.” 
2. A határozat mellékletét képező pályázati kiírás 2. számú mellékletéből az alábbi 

szövegrész törlésre kerül: 
„Vállalom/Vállaljuk, hogy amennyiben a járdaépítés/-felújítás a társulás tagjai által 
közösen meghatározott időponton túl, a pályázónak felróható okból, nem, vagy nem a 
műszaki és gazdasági feltételeknek megfelelő módon valósul meg, a támogatást 
köteles/kötelesek vagyok/vagyunk az Önkormányzatnak 60 (hatvan) napon belül 
visszafizetni.” 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2013. évi támogatási szerződésének módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. évi 

támogatási szerződésének módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. A 
Képviselő-testület a 3.573.261,- Ft többlet működési támogatást a 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III.06.) rendelet 2. melléklet kiadások 3. soráról, a 
5.500.000,- Ft többlet működési támogatást az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék kerete terhére 
biztosítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződésmódosítást aláírja. 
 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: 2013. május 31. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Darányi településrészen kiépült víz-, és szennyvízcsatorna 
vagyonátadásáról 
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1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Darányi Víziközmű 
Társulat által megvalósított ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat vagyonjogi átadás-
átvételét elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a melléklet szerinti átadás-átvételére vonatkozó szerződés aláírására. 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata Budakeszi város 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése alapján elfogadja Budakeszi város 2012. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásról szóló átfogó értékelést. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
- az átfogó értékelés megküldésével egyidejűleg - értesítse Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolójának 
elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi beszámolóját. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
értesítse a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjét. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata térfigyelő webkamerákkal kapcsolatos döntésekről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Aramis-Őr 

Vagyonvédelmi Kft. (2092 Budakeszi, Szél utca 42., képviseli Érdi Tamás ügyvezető 
igazgató) által a Budakeszi város közbiztonságával, illetve a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatban – közcéllal − tett mellékelt tartalom szerinti önkéntes felajánlását 
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köszönettel elfogadja, és hozzájárul a webkamera, valamint a működtetéséhez 
szükséges technikai segédberendezések Farkashegyi repülőtéren lévő mobiltelefon 
adótoronyra történő végleges elhelyezéséhez, továbbá városi térfigyelő webkamera 
rendszerhez való integrálásához. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az Aramis-Őr Kft. ügyvezető 
igazgatóját.  

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata térfigyelő webkamerákkal kapcsolatos döntésekről 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 182/2013. (IV. 25.) Kt. 

határozatában biztosított eredeti 400.000,- Ft-os keretösszeg bruttó 120.120,- Ft-os 
keretösszeg maradványának felhasználásával kapcsoltban úgy határoz, hogy: 
a) a Meggyes utcai webkamera 2013. június 1-től 2013. december 31-ig tartó 7 

hónapos üzemeltetési és karbantartási költségére bruttó 69.300,- Ft-ot biztosít, 
b) a Farkashegyi repülőtéren lévő adótoronyra felszerelt webkamera 2013. június 1-

től 2013. december 31-ig tartó 7 hónapos üzemeltetési és karbantartási költségére 
bruttó 69.300,- Ft-ot biztosít az alábbiak szerint: 
- a Meggyes utcai webkamera költségkeretének bruttó 50.820,- Ft-os maradványát 

átcsoportosítja, valamint ezen összeget további bruttó 18.480,- Ft-tal kiegészíti, 
mely összegek fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

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

Tranzit Network Távközlési Kft-vel 2012. december 19-én megkötött szolgáltatási és 
üzemeltetési szerződés 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításnak 
elkészíttetésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

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

az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a Tranzit Network Kft. ügyvezető 
igazgatóját.  

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

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata térfigyelő webkamerákkal kapcsolatos döntésekről 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 227/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési projekt 
megvalósításához szükséges feltáró út kialakításával kapcsolatos geodéziai 
ajánlatokról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 
szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési projekt megvalósításához szükséges 
feltáró út kialakításával kapcsolatos geodéziai feladatok ellátására a GeoBasic-
MBF Földmérő és Szolgáltató Kft.-t bízza meg, nettó 1.375.000.-Ft + Áfa, 
összesen bruttó 1.746.250.- Ft összegért, mely összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 7. sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti feladat ellátására vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 262/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata az Etheles park területére vonatkozó geodéziai felmérés és 
talajmechanikai vizsgálat készítéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy kérjen be árajánlatokat geodéziai felmérés és talajmechanikai vizsgálat 
készítésére az Etheles park területére vonatkozóan. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
munkák megrendeléséhez bruttó 480.000 forint keretösszeget biztosít, mely összeg 
fedezete a 3/2013. (III. 6.) rendelet általános tartalék kerete. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a legkedvezőbb ajánlatok alapján az 1. pont szerinti munkákra 
vonatkozó szerződések aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Schieli – Segítő Szentek kápolna környezetének rendezéséről * a 358/2013. 

(VI. 27.) Kt. határozattal módosítva 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 
kötelezettségvállalást szervez a Schieli – Segítő Szentek kápolna környezete 
rendezésére. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. 
sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a közérdekű kötelezettségvállalás 
feltételrendszerének biztosítására. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-15390022-00930000 
számú „Társadalmi összefogás” számlájára érkező felajánlásokat nyilvántartsa, a 
kifizetéseket a polgármester részére előkészítse. 

5.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schieli – Segítő Szentek 
kápolna környezete rendezésére vonatkozó tervek elkészítését 480.000.- Ft összegért 
Csuportné Tátrai Judit táj- és kertépítész tervezőtől rendeli meg, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 
polgármesteri keret terhére biztosítja. 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 5. pont szerinti munkára vonatkozó tervezési szerződést 
aláírja. 

 
Felelős:  1-3. és 5-6. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 4. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő:  1-2. és 4-5. pont: azonnal 
 3. pont: 2013. augusztus 23. 
 6. pont: döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 264/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 150/2013. (III. 
28.) Kt. határozat módosításáról. 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi bölcsődei 
ellátásának kapacitásfejlesztése projekt kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás 
megindításáról szóló 150/2013. (III. 28) Kt. határozatát (továbbiakban: határozat) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 3. pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő közbeszerzéssel kapcsolatban beérkező 
ajánlatok elbírálásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: 
 

a) Kovácsné Borbás Csilla pénzügyi osztályvezető 
b) dr. Kucora Gergely közbeszerzési és jogi szakértő,  
c) Tóth Előd műszaki ellenőr” 
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A határozat további pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 265/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a helyi építési szabályzat módosításának megindításáról az Erkel Ferenc 
utca szélessége szabályozásának vonatkozásában 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
kérjen be tervezői árajánlatokat a helyi építési szabályzat módosítására az Erkel Ferenc 
utca szélessége (18 méterről 14 méterre) szabályozására vonatkozóan. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 266/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól a Makkosmária teljes területére 
vonatkozó helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos döntésről  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként 
elfogadja a Makkosmária teljes területére vonatkozó helyi építési szabályzat 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályait. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 267/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a 2012. évi pénzmaradvány felhasználásáról szóló 175/2013.(IV.25.) Kt. 
határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi pénzmaradvány 
felhasználásáról szóló 175/2013.(IV.25.) Kt. határozatát (továbbiakban: határozat) a 
következők szerint módosítja: 
 

1. A határozat 1. pontjában a „melyet a köztisztviselők illetménykiegészítésének 
emelésére kíván fordítani (15 %-ról 20 %-ra).” szövegrész helyébe a „melyet a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak 2013. évi jutalmazására kíván fordítani.” 
szöveg lép. 

2. A határozat 2. pontja törlésre kerül. 
3. A határozat „Határidő” szövegrészéhez tartozó „2. pont: 2013. május 30.” 

szövege törlésre kerül. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal     
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 268/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata előirányzat-átcsoportosításról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati adóhatósági 
feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréhez a 2013. évre 
szükséges 2.800.000.-Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet 2. (finanszírozási tartalék) 
sora terhére. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 269/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata folyószámlahitel felvételéről 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OTP 

Bank Nyrt-től folyószámlahitelt kíván felvenni, igénybe venni. 
A hitel futamidejét és rendelkezésre tartott összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
a szerződéskötéstől 2013. szeptember 30-ig 80.000.000.-Ft összeg. 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési 
bevételeit, ezen felül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és 
egyéb támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, 
figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az 1. 
pont szerinti összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és engedményezési 
szerződés megkötésére. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel visszafizetésének időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő 
évében – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetési 
előirányzat módosításai során figyelembe veszi. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott hitelre vonatkozóan az OTP Bank 
Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiről tárgyalásokat folytasson. 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a folyószámlahitellel kapcsolatos szerződés tervezetét, annak lényeges tartalmi 
elemeit aláírás előtt jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-5. pont: azonnal  
      6. pont: a tárgyalások befejezését követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 270/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a könyvvizsgáló feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok bekéréséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatokat kér 
be Budakeszi Város Önkormányzatánál a könyvvizsgálói feladatok ellátására a 2013. 
július 1. és 2014. április 30. közötti időszak vonatkozásában, a következő feltételekkel: 
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havi átalánydíjas szerződés, melyben a könyvvizsgáló vállalja, hogy havi 5 órát az 
önkormányzat rendelkezésére áll. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 271/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi, 1881 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 127. 
szám alatt található, „kivett lakóház udvar” megnevezésű ingatlan hasznosítására 
kiírt zártkörű, meghívásos pályázati eljárás eredményéről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, 1881 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 127. szám alatt található, „kivett lakóház 
udvar” megnevezésű ingatlan hasznosítására kiírt zártkörű, meghívásos pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
pályázat nyertesének Budakeszi Város Német Önkormányzatát nevezi meg, 2013. 
július 1. napjától az 1. pont szerinti ingatlan használatára Budakeszi Város Német 
Önkormányzatával köt szerződést. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy értesítse a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1. pont szerinti ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződés tervezetét 
jóváhagyásra terjessze be a Képviselő-testület 2013. júniusi rendes ülésére azzal a 
kiegészítéssel, hogy tárgyaljon a nyertes pályázóval arról, hogy 

- A Tájház nyitott legyen az önkormányzat és a lakosság számára 
- A Tájházban önkormányzati rendezvényeket lehessen tartani 
- A Tájház járuljon hozzá a hagyományőrzéshez és a sváb kultúra 

fejlesztéséhez 
- A Tájház működtetője a hagyományőrzéshez és a sváb kultúra fejlesztéséhez 

járuljon hozzá anyagilag is 
- A Tájház működtetője vállalkozói tevékenységet a tulajdonos előzetes 

hozzájárulása alapján vállalhat. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 4. pont: 2013. június 27. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 272/2013. (V.30.) Kt. 
határozata a haszonbérbe adással kapcsolatos döntésről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 

067/15 (7206 m2), 079/20 (14599 m2), 079/23 (7028 m2), 079/24 (13242 m2), 
079/25 (5415 m2) 072/11 (9133 m2), 072/22 (4338 m2), 072/23 (1517 m2), 072/35 
(6558 m2), 072/38 (1880 m2), 079/12 (5631 m2), 079/13 (5700 m2), 079/15 (4514 
m2), 079/16 (4826 m2), 079/17 (5674 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 
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együttes haszonbérbe vételére kiírt nyílt pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. 

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

hogy a pályázót értesítse az 1. pont szerinti döntésről. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 273/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi külterület 067/5 (5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 
m2), 067/12 (11449 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok együttes 
haszonbérbe adásáról * a 322/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 

067/5 (5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 m2), 067/12 (11449 m2) hrsz.-ú, 
szántó művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére kiírt nyílt pályázati 
eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

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

pályázat nyertesének az Excelsior Klub Kft.-t nevezi meg, és 2013. szeptember 1. 
napjától 2018. augusztus 31. napjáig a mindenkori területalapú támogatásnak 
(Ft/ha/év) megfelelő díj ellenében az 1. pont szerinti ingatlanok együttes 
haszonbérbe vételére azzal szerződést köt, amennyiben az előhaszonbérletre 
jogosult(ak) a nyertes ajánlat kifüggesztést követő 15 napon belül nem tesz(nek) 
ajánlatot elfogadó jognyilatkozatot. 

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

hogy értesítse a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről. 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázat nyertesével, illetve az előhaszonbérleti jog jogosultjával a 
haszonbérleti szerződés aláírására. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont: azonnal 
 4. pont: a jogszabály szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 274/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi külterület 079/4 (9784 m2), 079/7 (6145 m2), 079/9 (7192 
m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe adásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 079/4 
(9784 m2), 079/7 (6145 m2), 079/9 (7192 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok 
együttes haszonbérbe vételére kiírt nyílt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 275/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 
elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése alapján, a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt értesítse. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 276/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” 
végelszámolásának 2013. évi finanszírozásával kapcsolatban 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 

Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolásának 2013. évi 
finanszírozásához 350.840,- Ft-ot biztosít a 3/2013. (III. 06) rendelet 1. melléklet 
kiadások 5. sor „működési célú pénzeszközök átadása” terhére. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő összegnek a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító 
Nonprofit Kft. „v.a.” számlájára történő átutalásáról intézkedjen. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 277/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi 495/2 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Dózsa 
György tér 25. szám alatti Okmányiroda előtt használtruha gyűjtőkonténer 
elhelyezéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a használtruha 
gyűjtőkonténer az Okmányiroda mögötti kertben kerül elhelyezésre. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 278/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi 495/2 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Dózsa 
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György tér 25. szám alatti Okmányiroda előtt használtruha gyűjtőkonténer 
elhelyezéséről. 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a téren található másik konténer ügyében haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, hogy az onnan elkerüljön. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 279/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Tiefenweg utcában található kültéri elosztó szekrény 
bővítéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, Tiefenweg 
utcában található kültéri elosztó szekrény bővítéséhez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást, a STENTOR-MI Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Vak Bottyán út 
18.) kérelmére,  a „Budakeszi, Tiefenweg u. (ipartelep) VDSL kültéri elosztó 
szekrény bővítése" tárgyú engedélyezési tervdokumentáció (Msz: ST-038-
K/2013) alapján  megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budaörsi Kistérség Többcélú Társulása megszüntető okiratának 
elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Kistérség 
Többcélú Társulásának megszüntető okiratát a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban szereplő megszüntető okirat aláírására. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a Budaörsi Kistérség Többcélú 
Társulását. 
 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. és 3. pont a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 281/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás létrehozásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87. §-a alapján úgy dönt, 
hogy megalapítja, létrehozza a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja.  
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 2. pont szerinti társulási megállapodás aláírására.  
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába dr. Csutoráné dr. 
Győri Ottilia polgármestert delegálja, akit távollétében, akadályoztatása esetén 
Bakács Edit Bernadett alpolgármester helyettesít. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 282/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata az építéshatósági feladatok ellátásáról * a 312/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek az 

építéshatósági feladatellátás helyzetéről szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal álláshelyeinek számát 2013. július 1. napjától 2 fővel (teljes munkaidős) 
megemeli, az 50 fő teljes munkaidős létszámot 52-re módosítja (az építéshatósági 
köztisztviselők létszámát 10-ről 12-re emeli). 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban szereplő 
létszámemeléshez 3.000.000.- Ft-ot átcsoportosít a 2013. évi költségvetésről szóló 
3/2013. (III.06.) rendelet általános tartalékkeretéből a 4. melléklet kiadások 1. 
személyi juttatások és 2. munkaadót terhelő járulékok sorába. 

 
Felelős:   dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 283/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata az ügyvédi tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati ügyek 
tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ifj. dr. Szilágyi István 
ügyvédnek a folyamatban lévő peres és nem peres ügyekről szóló írásbeli 
tájékoztatóját elfogadja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 284/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola műszaki állapotfelmérésére érkezett 
ajánlatokról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István 
Általános Iskola műszaki állapotfelmérésére az Építész Kaláka Kft.-t bízza meg, 
nettó 1.175.000.-Ft + Áfa, összesen bruttó 1.492.250.- Ft összegért, mely összeg 
fedezete a 3/2013.(III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalék keret sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti munkával kapcsolatos szerződés aláírására. 

 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 285/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
Nonprofit Kft. alapításáról* 2013. 05. 31-én a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 68. § (1) bekezdése alapján a határozat végrehajtásának felfüggesztése, a 308/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal visszavonva  

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Erkel Ferenc Művelődési 

Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. néven gazdasági társaságot 
kíván alapítani, 500.000,- Ft törzstőkével. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megválasztja Enner 

Patríciát az Erkel Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2013. július 1. napjától 2014. december 31. napjáig 
határozott időre.  
A Képviselő-testület az ügyvezető munkabérét bruttó 500.000,- Ft/hó összegben 
állapítja meg. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. 
székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 108.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erkel 

Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. 
tevékenységi körei: 
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- 9101’08 Könyvtári, levéltári tevékenység 
- 9102’08 Múzeumi tevékenység 
- 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység 
- 9499’08 M.s.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
- 8551’08 Sport, szabadidős képzés 
- 8552’08 Kulturális képzés 
- 8559’08 M.n.s egyéb oktatás 
- 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése 
- 5814’08 Folyóirat időszaki kiadvány kiadása 
- 6399’08 M.n.s egyéb információ szolgáltatás 
- 8110’08 Építményüzemeltetés 
- 8211’08 Összetett adminisztrációs szolgáltatás 
- 8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
- 6312’08 Világháló-portál szolgáltatás 
- 7021’08 PR, kommunikáció  
- 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetői tanácsadás 
- 7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység  

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától az 

Erkel Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. 
felügyelő bizottságába az alábbi személyeket választja meg, tiszteletdíjukat a 
Keszivíz Kft. felügyelő bizottsági tagjainak díjazásával állapítja meg: 

- Czifra Zsuzsanna tag 
- Ohr Alajos tag 
- Somlóvári Józsefné tag.  
 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy kérjen be három árajánlatot az Erkel Ferenc Művelődési Központ és Nagy 
Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására. 

 
7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1-6. pontokban szereplő döntésről értesítse ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet. 
 
8. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi 

István ügyvédet, hogy az 1-7. pontokban szereplő adatokkal szerkessze meg az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. alapító 
okiratát. 

 
9. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd által készített alapító okirat tervezetét 
jóváhagyás céljából terjessze be a Képviselő-testület elé.  

 
Felelős:    1-7., 9.  pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

8. pont:          ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő:  1-6. pont:      azonnal 

7.  pont:        a döntést követő 8 napon belül 
8-9. pont:      a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 286/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának elbírálásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező táblázat szerint részesíti vissza nem térítendő támogatásban a helyi 
önszerveződő közösségeket a 2013. évben. 

2.  
a. Az 1. pontban szereplő támogatások a támogatott bankszámlájára, egy 

összegben kerülnek átutalásra, a támogatási szerződés aláírását követő 30 
napon belül. 

b. A támogatás összege 2013. december 31. napjáig használható fel. 
c. A támogatással való elszámolás határideje 2014. február 28., az elszámolás 

módja: rövid szöveges beszámoló, valamint ahhoz csatolni szükséges a 
felhasználást igazoló számlák másolati példányát. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről 
értesítse a helyi önszervező közösségek képviselőit. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
szervezetekkel a támogatási szerződéseket aláírja. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. -2. pont: azonnal 
  3. pont a döntést követő 15 napon belül 
  4. pont a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 287/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának elbírálásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 
önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásával kapcsolatban kiírt pályázatban 
felosztásra nem került 1.159.000 Ft-ot átcsoportosítja az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet 2. sor általános tartalék 
polgármesteri keretébe a szervezetek támogatása céljára. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 288/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára ÁROP-3.A.2-2013” pályázat benyújtásáról * a 416/2013. (VII. 

30.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

ÁROP-3.A.2-2013 „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára” című pályázatra, a kötelezően megvalósítandó 
feladatokon kívül az alábbi két választható tevékenységre: 
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- Önkormányzati fenntartásban vagy működtetésben álló intézményekkel – 
különösen köznevelési-oktatási, valamint szociális, közművelődési, 
gyermekvédelmi intézményekkel, illetve az önkormányzat által üzemeltetett 
konyhákkal, diák- és felnőtt étkeztetési feladatokat ellátó intézményekkel - 
kapcsolatos feladat- ellátási és finanszírozási modell kidolgozása. A települési 
közszolgáltatások összehangolása az állampolgári szempontok figyelembe 
vételével a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával. 

- A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.  A 
lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy 
adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, 
telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő a pályázat megírásának feladataival az EuroRaptor Pályázati 
Tanácsadó Iroda Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/A) bízza meg, 0 Ft 
összegért. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti pályázat benyújtására, valamint a 2. pontban 
szereplő feladattal kapcsolatos szerződés aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 3. pont:  2013. július 01. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 289/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a XIX. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek előkészítéséről, 
költségeiről és helyszínéről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. augusztus 25-én saját 

hatáskörben szervezi meg a XIX. Családi Nap Fesztivált, annak keretében a 
Budakeszi Kerékpárversenyt, költségeinek fedezésére 1,6 millió forintot biztosít a 
2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék keret 
terhére. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. augusztus 

25-i XIX. Családi Nap Fesztivál előkészületeiről szóló tájékoztatót. 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. augusztus 25-i 

Családi Nap Fesztivált a 075/1. hrsz-ú ingatlanon (Farkashegyi repülőtér) rendezi 
meg, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa erről a repülőteret 
üzemeltető MÁV Sportrepülő Egyesületet. 

 
Felelős:  1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 3. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzat a Képviselő-testületének 290/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata átcsoportosításról 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 3. kamat sorából 1.000.000,- Ft-ot 
átcsoportosít a 11. melléklet általános tartalék keret sorába. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 291/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a XIX. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire való 
közérdekű kötelezettségvállalás szervezéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 
kötelezettségvállalást szervez a XIX. Családi Nap Fesztivál lebonyolítására. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. 

számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

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

2. sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a közérdekű 
kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-15390022-
00930000 számú „Társadalmi összefogás” számlájára érkező felajánlásokat 
nyilvántartsa, a kifizetéseket a polgármester részére előkészítse. 

 
 
Felelős:  1-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 4. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő:  1., 2. és 4. pont: azonnal 
 3. pont: 2013. augusztus 23. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 292/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a 2013. évi szociális nyári ingyenes gyermekétkeztetéssel összefüggő 
pályázat benyújtásának jóváhagyásáról * a 315/2013. (VI. 12.) Kt. határozattal visszavonva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi szociális 
nyári ingyenes gyermekétkeztetésre a pályázat benyújtását és a lebonyolításhoz 
szükséges 595.760.- forint önrész összegét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalék kerete terhére biztosítja. 
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Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 293/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata Budakeszi Város Idősügyi Stratégiájának elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Idősügyi Stratégiáját. 
 
Felelős:       dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:     azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 294/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Bakk Endre Kanonok Alapítvány támogatás iránti kérelméről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bakk Endre Kanonok 
Alapítvány (2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.) kérelmét nem támogatja. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Bakk Endre Kanonok 
Alapítvány elnökét. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 295/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a rezsicsökkentés támogatásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik Budapest XXI. 

kerület, Csepel Önkormányzatának rezsicsökkentést támogató nyilatkozatához. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. 

szerinti támogató nyilatkozat aláírására. 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 296/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 297/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 104/2013. 
(III.13.), 105/zárt/2013.(III.13.), 106/2013. (III.28.), 108/2013. (III.28.), 109/2013. 
(III.28.), 110/2013. (III.28.), 111/2013. (III.28.), 112/2013. (III.28.), 113/2013. (III.28.), 
114/2013. (III.28.), 115/2013. (III.28.), 116/2013. (III.28.), 117/2013. (III. 28.), 
118/2013. (III.28.), 119/2013. (III.28.), 120/2013. (III.28.), 121/2013. (III. 28.), 
122/2013. (III.28.), 123/2013. (III.28.), 124/2013. (III.28.), 125/2013. (III.28.), 126/2013. 
(III. 28.), 127/2013. (III. 28.), 128/2013. (III.28.), 129/2013. (III.28.), 130/2013. (III.28.), 
131/2013. (III. 28.), 132/2013. (III. 28.), 133/2013. (III. 28.), 134/2013. (III.28.), 
135/2013. (III. 28.), 136/2013. (III. 28.), 137/2013. (III. 28.), 138/2013. (III.28.), 
140/2013. (III.28.), 141/2013. (III.28.), 142/2013. (III.28.), 143/2013. (III.28.), 144/2013. 
(III.28.), 145/2013. (III.28.), 146/2013. (III. 28.), 147/2013. (III.28.), 148/2013. (III. 28.), 
149/2013. (III. 28.), 150/2013. (III.28.), 151/2013. (III. 28.), 152/2013. (III. 28.), 
153/2013. (III.28.), 154/2013. (III.28.), 155/2013. (III.28.), 156/2013. (III. 28.), 
159/2013. (III.28.), 160/2013. (III. 28.) számú Kt. határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 298/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi 0165/18 hrsz.-ú ingatlan adásvételi szerződésének 
megkötéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete háromoldalú szerződést köt 

a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel, valamint a Viking Executive Golf Club Kft.-
vel a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 299/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat megvalósítását segítő 2 fő szociális munkás (ifjúságsegítő szakember) 
kiválasztása tárgyú 193/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2013. (IV. 25.) Kt. 
határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
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A Határozat 2. pontjában a „94.488,- Ft/hó/fő és ezen összeg járulékai.” szövegrész 
helyébe a „bruttó 108.600,- Ft/hó/fő.” szöveg lép. 
 
A Határozat 3. pontjában szereplő, a Határozat 1. és 2. mellékletét képező szerződések 
helyébe jelen határozat 1. és 2. melléklete lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 300/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Hidegaszó Kft. területbérleti szerződés hosszabbítás iránti kérelméről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Hidegaszó 
Kft-vel (2030 Érd, Zagyva utca 41., képviseli Bodor Sándor) 2012. április 27-én 
megkötött (2012. december 19-én módosított) területbérleti szerződés − feltételek 
és bérleti díj összeg változatlanul hagyása mellett − 2013. június 1-től 2014. 
március 15-ig való meghosszabbításához.  

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

Hidegaszó Kft-vel 2012. április 27-én megkötött területbérleti szerződés 1. 
pontban meghatározottak szerinti módosításnak elkészíttetésére, valamint felkéri 
a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

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

hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a Hidegaszó Kft. ügyvezetőjét.  
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
                        3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 301/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálattal való együttműködésről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hasznosnak tartja és elvben 

támogatja a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat időskorúak részére gondozást nyújtó 
– Érd Megyei Jogú Városban megvalósítandó − kezdeményezését, valamint 
kinyilvánítja azon szándékát, hogy a működési engedély megszerzése esetén 
megfontolás tárgyává teszi az együttműködési megállapodás megkötését. 

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

az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat 
elnökét.  

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 302/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási közszolgáltatás folyamatos 
biztosításáról szóló nyilatkozatról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé megküldendő 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítási közszolgáltatás folyamatos biztosításáról 
szóló nyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, és felkéri Király Uzor ügyvezetőt az 1. pont szerinti nyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, Király Uzor ügyvezető 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 303/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a szennyvízszolgáltatás vagyonkezelésbe történő átadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy 

vagyonkezelési szerződést köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel, a szennyvízelvezetési, 
szennyvíztisztítási közszolgáltatási feladatok ellátása tárgyában, valamint átadás-
átvételi és bérleti szerződést a kapcsolódó technikai kérdésekről. 
  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az 1. pont szerinti szerződések 
tárgyában és a tervezeteket jóváhagyás céljából terjessze be a Képviselő-testület elé. 
 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. június 30. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 304/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. átalakulásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi döntést hoz arról, hogy a 
Budakeszi Víz- és Csatornaszolgáltató Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
a szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási közszolgáltatási feladatainak a Fővárosi 
Vízművek Zrt. részére történő átadását követően átalakul, és jogutódlással beolvad a 
Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-be. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 305/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft.-vel kötött szerződések felmondásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Keszivíz Kft.-
vel 2004. december 20. napján Budakeszi Város elválasztó rendszerű szennyvíz-csatorna 
hálózatának és szennyvíztelepének üzemeltetése tárgyában kötött szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetését azzal a feltétellel, hogy a Keszivíz Kft-vel kötött 
szerződés a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési szerződés Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott jóváhagyó határozata jogerőre 
emelkedése napján szűnik meg. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal, a kezdeményezés megküldésére: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 306/2013. (V. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi MOL töltőállomáson „Nemzeti Dohánybolt” kialakításáról 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi MOL 

töltőállomáson „Nemzeti Dohánybolt” kialakításához a határozat melléklete szerinti 
műszaki dokumentációban foglalt tartalommal. 

2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
folytasson tárgyalásokat a Családi Napok MOL Zrt. általi támogatásának tárgyában. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
                3. pont: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 307/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata intézményvezetői megbízás támogatásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 68. § (1) bekezdése alapján támogatja dr. 
Dömötörné Papp Hargita megbízását a Nagy Sándor József Gimnázium 
magasabb vezetői (igazgatói) feladatainak ellátására. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ budakeszi tankerületi igazgatóját. 

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

      2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 308/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
Nonprofit Kft. alapításáról szóló 285/2013. (V. 30.) Kt. határozat visszavonásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési 
Központ és Nagy Gáspár Városi Könyvtár Nonprofit Kft. alapításáról szóló 285/2013. 
(V. 30.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:    azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 309/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
átszervezéséről tárgyú 185/2013. (IV.25.) Kt. határozat módosításáról 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc 
Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár átszervezéséről szóló 
185/2013. (IV.25.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint 
módosítja:  

- A Határozat 1. pont első francia bekezdésében a „2013. július 31. napjával” 
szövegrész helyébe a „2013. december 31.” szöveg lép. 

- A Határozat 1. pont második francia bekezdésében a „2013. augusztus 1. 
napjától” szövegrész helyébe a „2014. január 1. napjától” szöveg lép. 

- A Határozat „Határidő:” részénél a 2013. június 30.” szövegrész helyébe a 
„2013. október 31.” szöveg lép. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 310/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a 2013. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. 
évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja:  
A 658/2012. (XI.10.) számú önkormányzati határozat és a 147/2013. (III. 28.) Kt. 
határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő a 

Szivárvány Óvoda létszám- és bérgazdálkodásának ellenőrzése tárgyú ellenőrzés 
lefolytatásához 147.000.- Ft+ÁFA, azaz bruttó 186.690.- Ft összeget biztosít, 
melynek fedezete a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 
6.) számú önkormányzati rendelet 4. melléklet, kiadások 3. sora. 

 
Felelős:    dr. Szolnoki Imre jegyző 
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Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 311/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízásról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft-t (személyesen eljár Jónásné Penner Ágnes 
könyvvizsgáló) bízza meg Budakeszi Város Önkormányzata könyvvizsgálói 
feladatainak ellátásával 110.000 Ft+ÁFA/hó díjért a 2013. július 1. és 2014. 
április 30. közötti időszakban. A PENNER-AUDIT Könyvvizsgáló Kft. a havi 
átalánydíjas szerződésben vállalja, hogy havi 5 órát az önkormányzat 
rendelkezésére áll. 

 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő összeg fedezetét az alábbiak szerint 

biztosítja: 
a) 838.200 Ft összeg fedezete a 3/2013.(III.06.) rendelet 2. melléklet 

Kiadások 3. sora. 
b) 558.800 Ft összeg fedezete a 2014. évi önkormányzati költségvetés. 

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

hogy a jegyző útján gondoskodjon a 2. b) pontban szereplő 558.800 Ft összeg 
fedezetének tervezéséről a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet 
összeállítása során. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti feladatra vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
                3. pont: 2014. január 31. 
                4. pont: a döntést követő 15 napon belül      
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 312/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata az építéshatósági feladatok ellátása tárgyú 282/2013. (V. 30.) Kt. 
határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építéshatósági feladatok 
ellátása tárgyú 282/2013. (V. 30.) Kt. határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 
1. A határozat 2. pontja helyébe a következő szöveg lép: „Budakeszi Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
álláshelyeinek számát 2013. július 1. napjától 4 fővel (teljes munkaidős) megemeli, az 
50 fő teljes munkaidős létszámot 54-re módosítja (az építéshatósági köztisztviselők 
létszámát 10-ről 14-re emeli).” 
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2. A határozat 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: „Budakeszi Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban szereplő 4 fős létszámemeléshez 
3.000.000.- Ft-ot átcsoportosít a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.06.) 
rendelet általános tartalékkeretéből a 4. melléklet kiadások 1. személyi juttatások és 2. 
munkaadót terhelő járulékok sorába, a létszámemeléshez szükséges további 
2.858.000.- Ft összeg fedezete a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.06.) 
rendelet 4. melléklet kiadások 1. személyi juttatások és 2. munkaadót terhelő 
járulékok sorában rendelkezésre áll.” 

 
Felelős:   dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 313/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat egyik projektelemeként kültéri sporteszközök beszerzése és telepítése 
tárgyú  215/2013. (IV. 25.) Kt. határozat módosításáról 
 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 215/2013. (IV. 25.) Kt. 

határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az  1. 
pont szerinti beszerzés értékének 55,563%-a előlegként, az előlegbekérő 
Önkormányzathoz történő beérkezését követő 5 napon belül átutalásra kerüljön a 
támogatási előleg összegének aktuális rendelkezésre állásától függetlenül. Az 
55,563%-os előleg fedezete bruttó 1.585.650,- Ft a 2013. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet 2. sora „finanszírozási 
tartalék”, mely összeg visszapótlásra kerül, amennyiben a pályázati előleg folyósítása 
megtörténik.” 
 
A Határozat mellékletét képező szerződéstervezet 4.1. pontja helyébe az alábbi szöveg      
lép: 

 
„A szerződés 3. pontjában meghatározott vállalkozási díj megfizetésére a Vállalkozó 
által a teljesítést követően benyújtott számlák alapján a Megrendelőként szerződő fél 
köteles. A munka elszámolása az alábbi bontás szerint történik: 
A Vállalkozó jogosult a szerződéskötést követő 8 napon belül, a bruttó vállalkozási díj 
55,563 %-áról előlegszámlát benyújtani. Az előlegszámla alapján a Vállalkozó részére 
kifizetett előlegnek megfelelő összeg a végszámlából kerül levonásra. Vállalkozó az 
általa kiállított végszámla benyújtására a teljesítést és az átvételt követően jogosult, 30 
napos fizetési határidővel.” 

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

az 1. pontban szereplő módosításnak megfelelően a Fittbau Trans Kft-vel kötött 
vállalkozási szerződés módosítását írja alá. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 314/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata átcsoportosításról 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet 3. kamat sorából 
2.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a 11. melléklet általános tartalék keret sorába. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  
Határidő: azonnal 

  
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a 2013. évi szociális nyári ingyenes gyermekétkeztetésben részt vevő 
gyermekek létszámának meghatározásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzata a 292/2013. (V. 30.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi 

szociális nyári ingyenes gyermekétkeztetésre a pályázat benyújtását, és úgy dönt, 
hogy 50 gyermek ingyenes nyári étkezetését biztosítja, a lebonyolításhoz szükséges 
924.880.- forint összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. 
(III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalék keret terhére biztosítja. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 316/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntető 
okiratának elfogadásáról * a 377/2013. (VII. 30.) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÍD Szociális és 

Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntető okiratát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő megszüntető okirat aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
haladéktalanul értesítse Budajenő és Tök települések képviselő-testületeit. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  3. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 317/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a települési értéktár létrehozásáról * a 460/2013. (VIII. 21.) Kt. határozattal módosítva 

* a 448/2015 (XI. 26.) Kt. döntéssel a határozat visszavonásra került              

        
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti 

értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet 
2. § (1) bekezdése alapján létrehozza Budakeszi Város települési értéktárát.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 

értéktár gondozásával és nyilvántartásával a Budakeszi Szépítő Egyesületet bízza 
meg. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse Pest Megye Közgyűlésének elnökét. 
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1-2. pont szerinti döntéseiről értesítse Budakeszi Szépítő Egyesületet. 
 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont:  azonnal 
 3-4. pont: a döntést követő 30 napon belül  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 318/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata az Etheles park területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás állapotáról 
szóló beszámolóról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Etheles park 

területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás állapotáról szóló beszámolót. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 

a) az Etheles park területén kialakítandó telkek értékesítéséhez szükséges 
ingatlanértékesítési árajánlatok bekérésére, 
b) az Etheles park területén kialakítandó telkek ellátásához szükséges 
közműegyeztetések megkezdésére, 
c) az Etheles park területét érintő durva tereprendezési munkákra vonatkozó 
árajánlatok bekérésére. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 319/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Kenderföld utcai burkolat kijavításáról szóló 242/2013. (V. 
09.) Kt. határozat visszavonásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Budakeszi 

Kenderföld utcai burkolat kijavítása tárgyú 242/2013. (V. 09.) Kt. határozatát. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy 
szerződést kössön a Stravia Kft-vel a Kenderföld utca itatott aszfalt technológiájú 
kijavítása vonatkozásában bruttó 2.663.825,-Ft összegért. 

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

2. pont: Kovács Lajos Attila ügyvezető 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 320/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata műszaki ellenőri feladatok megrendeléséről 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kenderföld utca 

burkolatjavításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátásával a Kardio-
Ép Bt-t bízza meg bruttó 80.000,-Ft, azaz nyolcvanezer forint összegért, mely 
összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék kerete. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti munkával kapcsolatos szerződés aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 321/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő közcélú vízi létesítmény 
elhelyezésére és kártalanításra vonatkozó megállapodással kapcsolatban 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
keretében, a csatornafejlesztéssel érintett Budakeszi 063/476 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan, a tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettel  kötendő, a vízügyi hatóság által történő szolgalomalapításhoz 
szükséges, a határozat mellékletét képező kártalanítási megállapodást elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kártalanítás céljára 
310.200.- Ft-ot biztosít, mely összeg fedezete a 3/2013.(III.6.) önkormányzati 
rendelet  2.  melléklet kiadások 7. sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására.  

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1 és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 322/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi külterület 067/5 (5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 
m2), 067/12 (11449 m2) hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlanok együttes 
haszonbérbe adása tárgyú 273/2013. (V. 30.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 067/5 
(5219 m2), 067/8 (7444 m2), 067/10 (3599 m2), 067/12 (11449 m2) hrsz.-ú, szántó 
művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe adása tárgyú 273/2013. (V. 30.) Kt. 
határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép. 
 

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
pályázat nyertesének az Excelsior Klub Kft.-t nevezi meg, és 2013. szeptember 1. 
napjától 2018. augusztus 31. napjáig a mindenkori területalapú támogatás 
(Ft/ha/év) 55%-ának megfelelő díj ellenében az 1. pont szerinti ingatlanok 
együttes haszonbérbe vételére azzal szerződést köt, amennyiben az 
előhaszonbérletre jogosult(ak) a nyertes ajánlat kifüggesztést követő 15 napon 
belül nem tesz(nek) ajánlatot elfogadó jognyilatkozatot.” 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 323/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díjának meghatározása tárgyú 140/2013. (III. 28.) Kt. határozat 
módosításáról* a 226/2014. (IV. 24.) Kt. határozattal módosítva; 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása tárgyú 140/2013. 
(III. 28.) Kt. határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Nagy Sándor József Gimnáziumban lévő büféhelyiség bérbe adásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt 
Bacsa József (1214 Budapest, Nyuszi sétány 12.) magánkereskedővel a Nagy 
Sándor József Gimnázium büféjére (3,45 m2) vonatkozóan, a 2013. január 1. és 
2013. június 14. napja közötti időszakra, havi nettó 23.622 Ft + Áfa összegben. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti bérleti szerződés aláírására. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 325/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskolában lévő büféhelyiség bérbe adásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a 

Szia Büfé Kft.-vel (képviseli: Hajdú Attila ügyvezető) a Széchenyi István Általános 
Iskola büféjére (12,32 m2) vonatkozóan, a 2013. január 1. és 2013. június 14. napja 
közötti időszakra, havi nettó 10.000.- Ft + Áfa összegben. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 326/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Nagy Sándor József Gimnáziumban lévő büféhelyiség bérbe adása 
tárgyában pályázat kiírásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 

Nagy Sándor József Gimnázium büféhelyiségének bérbe adására, a határozat 
melléklete szerint. 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás 
megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, a Budakeszi Hírmondóban, valamint egy országos napilapban. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 327/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskolában lévő büféhelyiség bérbe adása 
tárgyában pályázat kiírásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 

Széchenyi István Általános Iskola büféhelyiségének bérbe adására, a határozat 
melléklete szerint. 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás 
megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, a Budakeszi Hírmondóban, valamint egy országos napilapban. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 328/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbe adásával kapcsolatos 
pályázatok hirdetési költségeihez fedezet biztosítása 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
működtetésében lévő intézmények büféhelyiségeinek, valamint a 2092 Budakeszi, Fő 
utca 179. szám alatt található 4. számú fogorvosi rendelő OEP rendelési időn kívüli bérbe 
adására vonatkozó pályázati felhívások országos napilapban történő megjelentetésére 
50.000 Ft + Áfa összeget biztosít a 3/2013. (III.06.) rendelet általános tartalék keret 
terhére. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 329/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. szám alatt található 4. számú fogorvosi 
rendelő OEP rendelési időn kívüli bérbe adásáról 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 1. hrsz. alatt 
felvett, természetben a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. szám alatti 4. számú fogorvosi 
rendelő és annak rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyiségeinek 
(váróterem, vizesblokk) OEP rendelési időn kívüli bérbe vételére egyfordulós, nyílt 
pályázatot ír ki, a határozat melléklete szerint. 
 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás megjelentetéséről a 
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a 
Budakeszi Hírmondóban, valamint egy országos napilapban. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 330/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 079/5, 079/21 és 079/22 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről 
 
1.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 
Budakeszi 079/5, 079/21 és 079/22 hrsz-ú ingatlanok tulajdonviszonyainak 
felülvizsgálatát és a területcserét úgy, hogy a Önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezze a Budakeszi 079/21 és a 079/22 hrsz-ú ingatlan. 
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2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy készíttessen értékbecslést, valamint szerződéstervezetet az 1. pont 
szerinti ingatlanok vonatkozásában és azt jóváhagyására terjessze be a Képviselő-testület 
elé. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 331/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozata a közvilágítás üzemeltetéséről és karbantartásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi közvilágítás 
üzemeltetésére és karbantartására szerződést köt az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati 
Szolgáltató Kft-vel, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

2. Az 1. pont szerinti szerződés pénzügyi fedezete a 3/2013. (III. 06.) rendelet 2. 
melléklet kiadás 3. sora. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 332/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata helyi iparűzési adó ellenőrzéséhez szükséges pénzügyi fedezet 
biztosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a helyi 
iparűzési adóbevallások utólagos ellenőrzésére az eddig beérkezett ajánlatokon felül 
további ajánlatokat kérjen be, azzal a feltétellel, hogy a sikerdíjas változatokat tudja az 
önkormányzat előnyben részesíteni. Az újabb fordulóban csak sikerdíjas ajánlatokat 
várunk.  
 
Felelős:   dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 333/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata új ingatlanvagyon nyilvántartási rendszer megrendeléséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy kérje fel az ajánlattevőt egy demonstráció megtartására, amelyre hívja 
meg a használókat és a bizottság tagjait.   
 
Felelős:   dr. Szolnoki Imre jegyző 
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Határidő: 2013. július 15. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 334/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Nagy Gáspár Városi Könyvtár intézményvezetői feladatainak 
ellátásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi 
Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2013. július 1. 
napjától 2013. december 31. napjáig Ádám Évát bízza meg. 
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 irányadó 
rendelkezései alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 

 
•  202.020,-Ft garantált illetmény 
•    14.141,-Ft a Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdése alapján további szakképesítés 

elismerésével összefüggő illetménynövekedés (a pótlékalap 7%-
a) 

•  216.161,-Ft garantált illetmény összesen 
•  216.200,-Ft garantált illetmény összesen kerekítve 
•    45.000,-Ft magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225%-a) 
•    10.000,-Ft tanácsosi cím után járó illetménypótlék (a pótlékalap 50%-a) 

 
Illetménye mindösszesen: 271.200,- Ft. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a munkaügyi okmányok aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy döntésről értesítse a megbízott intézményvezetőt. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 335/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német 
Önkormányzat közötti közoktatási megállapodás felülvizsgálatáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város 

Önkormányzata és Budakeszi Város Német Önkormányzata között 2010. szeptember 
29-én létrejött közoktatási megállapodást felülvizsgálta, és a határozat melléklete 
szerint módosítja. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti közoktatási megállapodás módosításának aláírására.  
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Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 336/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2014. évi fordulójához történő csatlakozásról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2014. évre 
kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, 
melyhez 1.600.000 Ft összeg fedezetet biztosít a 2014. évi önkormányzati 
költségvetés terhére. 

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

hogy a jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő összeg fedezetének 
tervezetéről a 2014. évi önkormányzati költségvetés összeállítása során. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
benyújtására, a csatlakozási nyilatkozatok aláírására. 

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

    2. pont: 2014. január 31. 
    3. pont: a pályázat kiírását követő 8 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 337/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a védőnői feladatok ellátásához biztosított OEP-többletfinanszírozás 
felhasználásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi város védőnői 
részére bruttó 874.724 Ft összegű jutalomkeret és az ahhoz kapcsolódó járulékok 
(236.176 Ft) fedezetét biztosítja a 2013. február 01. és 2013. június 04. között átutalt 
OEP-többletfinanszírozás terhére. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 338/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a budakeszi védőnők részére informatikai eszközök beszerzéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői hálózat 
működésének biztosításához 5 db laptop, irodai szoftverrel és 1 db szünetmentes 
tápegység beszerzését jóváhagyja az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
szóló 3/2013.(III.06) rendelet 2. melléklet kiadások 7. sora terhére. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő informatikai eszközökre vonatkozó 
árajánlatok bekérésére és a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 339/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata zárolás feloldásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 24.000.000 Ft 
összegű út és járdafejlesztési céltartalék zárolásából 2.000.000 Ft-ot felold a járdaépítési 
pályázat fedezetére. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 340/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a lakosság részvételével megvalósuló járdaépítési pályázatok 
elbírálásáról 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság részvételével 

megvalósuló járdaépítési pályázaton a határozat melléklete szerinti pályázók 
pályázatát támogatja és velük külön-külön járdaépítő közösség létrehozására 
megállapodást köt az általuk beadott pályázat szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt a Fő utcai pályázókat tájékoztassa arról, hogy az Önkormányzat a Fő 
utca teljes járdaszakaszát a jövőben fel kívánja újítani. Ennek ismeretében, 
amennyiben a nyertes pályázó vissza akar lépni a pályázata megvalósításától, 5 
napon belül jelezze azt a Polgármesteri Hivatalnál. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti megállapodások aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 341/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Petőfi Sándor utcában lévő csatorna fedelek pótlásának fedezetéről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. számára a Petőfi Sándor utcában lévő folyókarácsok pótlásának 
fedezetére 803.000,- forint összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 2. melléklet 13. sora általános tartalék 
keret terhére.  
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Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 342/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Kenderföld utca útburkolatának  javításához szükséges fedezetről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft.- számára a Kenderföld utcai útburkolat javításához 2.664.000.- 
forint fedezetet biztosít támogatásként az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III. 06.) rendelet 2. melléklet 13. sora általános tartalék keret terhére.  
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 343/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2013. évi támogatási szerződésének 2. számú módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. évi 

támogatási szerződésének 2. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja (támogatását 3.467.000.- Ft-tal megemeli).  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződésmódosítást aláírja. 
 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 344/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás bérleti szerződésének 
meghosszabbításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Mácsár Melinda (2092 

Budakeszi, Fő u. 164.), Budakeszi belterület, 909 hrsz.-ú, természetben a 2092 
Budakeszi, Fő u. 164. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakásra 
vonatkozó bérleti szerződését 2013. július 1-től 2014. június 30-ig meghosszabbítja, 
a lakbér havi összege a lakás hibáinak (átnedvesedés, beázás) kijavításáig 32.818,- 
Ft, a lakás hibáinak kijavításától 49.226.- Ft. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 345/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Budakeszi, 6605 hrsz-ú közút területén történő gázvezeték fektetéshez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról, valamint vezetékjog alapításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, 6605 hrsz-ú 

közút területén történő gázvezeték fektetéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulást, az 
N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty út 17.) részére, a „Budakeszi, 
Darányi városrész 6605 hrsz-ú utca gázellátása, középnyomású gázelosztó vezeték" 
tárgyú T-16/13 munkaszámú műszaki tervdokumentációja alapján megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti vezetékjogi megállapodások aláírására. 

 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2., 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 346/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Budakeszi, 6658. hrsz-ú területén történő gázvezeték fektetéshez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról, valamint vezetékjog alapításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, 6658 hrsz-
ú közút területén történő gázvezeték fektetéshez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást, az N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty út 17.) részére,  
a „Budakeszi, Darányi városrész 6658 hrsz-ú utca gázellátása, középnyomású 
gázelosztó vezeték" tárgyú T-17/13 munkaszámú műszaki tervdokumentációja 
alapján megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti vezetékjogi megállapodások 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2., 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 347/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata az értékvédelmi rendelet előkészítéséről  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a főépítész útján tegyen javaslatot az értékkataszter részletes tartalmi elemeire. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 
értékvédelmi rendelet megalkotásának előkészítésére. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a legkedvezőbb árajánlat szerint a katasztert a főépítész segítségével készítse el, 
melyet a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság tárgyalja újból, majd kerüljön újra a 
Képviselő-testület elé. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az elkészült kataszter honlapra történő kihelyezéséről, illetve a Polgármesteri 
Hivatali bemutatásáról gondoskodjon. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
rendelet elkészítését megelőzően lakossági fórum összehívásáról, a lakosság 
tájékoztatásáról gondoskodjon. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
                     4-5. pont: a döntést követő 60 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 348/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata geodéta megbízásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
Budakeszi területét érintő geodéziai munkák meghatározására, az erre vonatkozó 
árajánlatok bekérésére. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 349/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 350/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 157/2013. 
(III.28.), 158/2013.(III.28.), 162/2013. (IV.11.), 163/2013. (IV.11.), 164/2013. (IV.11.), 
165/2013. (IV.11.), 166/2013. (IV.11.), 167/2013. (IV.11.), 168/2013. (IV.11.), 
169/2013. (IV.11.), 170/2013. (IV.11.), 171/2013. (IV.11.), 172/2013. (IV. 11.), 
173/2013. (IV. 25.), 174/2013. (IV. 25.), 175/2013. (IV. 25.), 176/2013. (IV. 25.), 
178/2013. (IV. 25.), 179/2013. (IV. 25.), 180/2013. (IV. 25.), 181/2013. (IV. 25.), 
182/2013. (IV. 25.), 183/2013. (IV. 25.), 184/2013. (IV. 25.), 185/2013. (IV. 25.), 
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186/2013. (IV. 25.), 187/2013. (IV. 25.), 188/2013. (IV. 25.), 189/2013. (IV. 25.), 
190/2013. (IV. 25.), 191/2013. (IV. 25.), 192/2013. (IV. 25.), 193/2013. (IV. 25.), 
195/2013. (IV. 25.), 196/2013. (IV. 25.), 197/2013. (IV. 25.), 198/2013. (IV. 25.), 
199/2013. (IV. 25.), 201/2013. (IV. 25.), 202/2013. (IV. 25.), 203/2013. (IV. 25.), 
204/2013. (IV. 25.), 205/2013. (IV. 25.), 206/2013. (IV. 25.), 207/2013. (IV. 25.), 
209/2013. (IV. 25.), 210/2013. (IV. 25.), 211/2013. (IV. 25.), 212/2013. (IV. 25.), 
214/2013. (IV. 25.), 215/2013. (IV. 25.), 216/2013. (IV. 25.), 217/2013. (IV. 25.), 
218/2013. (IV. 25.), 219/2013. (IV. 25.), 221/2013. (IV. 25.), 222/2013. (IV. 25.), 
223/2013. (IV. 25.), 225/2013. (IV. 25.), 226/2013. (IV. 25.) Kt. határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 351/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata  a Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (3)-(4) bekezdései alapján hozzájárul a Széchenyi 
István Általános Iskola (2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) alapító okiratának 
módosításához, amely szerint egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok 
(gyógytestnevelés, logopédia) nem az intézmény keretein belül kerülnek ellátásra. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ budakeszi tankerületének igazgatóját. 

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

 2. pont: döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 352/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata állami konszolidáció keretében támogatás igénybevételéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az OTP 
Bank Nyrt-nél lévő 4200-2005-0587 számon nyilvántartott kölcsönszerződés és 
annak módosításaihoz kapcsolódóan - az állami konszolidáció keretében 
54.492.963 Ft összegű támogatást követően a kölcsönszerződés véglejáratának és 
minden egyéb feltételének változatlanul hagyása mellett - a törlesztő részletek 
módosítását kéri. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-nél az 1. pont szerinti változások 
tekintetében képviselje Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, 
valamint felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1-2. pont: azonnal  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 353/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő közcélú vízi létesítmény 
elhelyezésére és kártalanításra vonatkozó megállapodással kapcsolatos döntés 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-

0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretében, a 
csatornafejlesztéssel érintett Budakeszi 063/476 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, a 
tulajdonosi jogokat gyakorló Nemzeti Földalapkezelő Szervezettel kötendő, a vízügyi 
hatóság által történő szolgalomalapításhoz szükséges, a határozat mellékletét képező 
kártalanítási megállapodást elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kártalanítás céljára 
310.200.- Ft + ÁFA összeget biztosít, mely összeg fedezete a 3/2013.(III.6.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 7. sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására.  

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1 és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 354/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével kapcsolatos 
feladatokról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. (a továbbiakban: BVV Kft.) 
ügyvezetőjét, hogy a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Irodája 
iratainak és eszközeinek a Budakeszi Polgármesteri Hivatalba történő átszállítását 
végezze el. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 
Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát a 2013. július 1. napjától 2013. 
augusztus 31. napjáig terjedő határozott időtartamra 3 fővel (teljes munkaidős) 
megemeli, az 54 fő teljes munkaidős létszámot 57-re módosítja (a Budaörs 
Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében), azzal, hogy az álláshelyek növekedésével kapcsolatos személyi 
kiadások és a kifizetői járulékok összegét a Budaörs Kistérség Többcélú 
Társulása, Budakeszi Polgármesteri Hivatalnak megállapodás keretében 
megtéríti. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pont szerinti 
feladatok finanszírozása tárgyában kötendő megállapodás megkötésével egyetért. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntéséről értesítse a BVV Kft. ügyvezetőjét. 
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Felelős:    1. pont: Kovács Lajos Attila ügyvezető  

    2-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 355/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsőde kivitelezésére kiírt közbeszerzési felhívásra 
érkezett ajánlatok, alkalmasságáról, az ajánlattételi felhívás elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező tartalommal elfogadja a „Budakeszi bölcsődei ellátásának 
kapacitásfejlesztése” című projekt keretében a bölcsőde kivitelezésére vonatkozó 
részvételi felhívásra jelentkezők alkalmasságára vonatkozó bíráló bizottsági 
javaslatot. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Budakeszi 

bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése” című projekt keretében a bölcsőde 
kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívást a melléklet szerinti tartalommal. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 2. pont szerinti ajánlattételi felhívás megjelentetéséről gondoskodjon a 
Közbeszerzési Értesítőben. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal  

            3. pont:    a döntést követő 2 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 356/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft.-vel kötött üzemeltetői szerződés mellékletét képező 
aktualizálási megállapodás módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszivíz Kft-vel 

kötendő aktualizálási megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az aktualizálási megállapodás aláírására. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 357/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. 2012. évi osztalékfizetési kötelezettségének 
megállapításáról szóló 244/2013. (V. 30.) Kt. határozat visszavonásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Keszivíz Kft. 
2012. évi osztalékfizetési kötelezettségének megállapításáról szóló 244/2013. (V. 30.) 
Kt. határozatát. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. osztalék-
előlegéről szóló 276/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozatában elfogadott 
30.000.000 forint osztalékelőleget 2012. évre osztalékként jóváhagyja a Keszivíz Kft. 
eredménytartalékából. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Schieli – Segítő Szentek kápolna környezetének rendezése tárgyú 
263/2013. (V. 30.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schieli-Segítő Szentek 
kápolna környezetének rendezéséről tárgyú 263/2013. (V. 30.) Kt. határozatát 
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
Határozat 1-3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 

kötelezettségvállalást szervez a Schieli – Segítő Szentek kápolna környezete 
rendezésére és a rászoruló budakeszi gyermekek nyári táboroztatására. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1-4. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívásokat és megállapodásokat, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. 

és 4. sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a közérdekű 
kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására.” 

 
A határozat 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 1-4. számú melléklete lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 359/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-
2013 kódszámú pályázat benyújtásáról * a 417/2013. (VII. 30.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6- 2013 
kódszámú pályázatra a közéleti aktivitás fokozása a nyilvánosság módszereinek 
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alkalmazása tárgyában (módszerek, eredmények: közmeghallgatások, fórumok, 
közéleti programok szervezése, kiadványok készítése, kampányok lefolytatása). 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 

pontban szereplő pályázat megírására bruttó 320.000 Ft keretösszeget biztosít a 
3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2 melléklet kiadás 3. sorának terhére.  

 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy legolcsóbb árat ajánló ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. 
pont szerinti pályázat benyújtására.  

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 358/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Schieli – Segítő Szentek kápolna környezetének rendezése tárgyú 
263/2013. (V. 30.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Schieli-Segítő Szentek 
kápolna környezetének rendezéséről tárgyú 263/2013. (V. 30.) Kt. határozatát 
(továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
Határozat 1-3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
 
„1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 

kötelezettségvállalást szervez a Schieli – Segítő Szentek kápolna környezete 
rendezésére és a rászoruló budakeszi gyermekek nyári táboroztatására. 

 
2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1-4. számú 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívásokat és megállapodásokat, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

 
3.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
2. és 4. sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a közérdekű 
kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására.” 

 
A határozat 1. és 2. számú melléklete helyébe jelen határozat 1-4. számú melléklete lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 359/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a „Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6-
2013 kódszámú pályázat benyújtásáról * a 417/2013. (VII. 30.) Kt. határozattal módosítva 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

„Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6- 2013 
kódszámú pályázatra a közéleti aktivitás fokozása a nyilvánosság módszereinek 
alkalmazása tárgyában (módszerek, eredmények: közmeghallgatások, fórumok, 
közéleti programok szervezése, kiadványok készítése, kampányok lefolytatása). 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 

pontban szereplő pályázat megírására bruttó 320.000 Ft keretösszeget biztosít a 
3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2 melléklet kiadás 3. sorának terhére.  

 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy legolcsóbb árat ajánló ajánlattevővel a szerződést kösse meg. 
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. 
pont szerinti pályázat benyújtására.  

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 360/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Budakeszi Rendőrőrs 
részére adománygyűjtési céllal megrendezésre kerülő „Budakeszi Rendőrbál” 
megszervezéséről és támogatásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság útján a Budakeszi Rendőrőrs részére 1 db DACIA Duster 
terepjáró gépkocsi megvásárlására és átadására irányuló adománygyűjtési célú 
„Budakeszi Rendőrbál” megrendezését, egyben annak megszervezésével, 
lebonyolításával az Erkel Ferenc Művelődési Központot bízza meg. 

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

összefüggésben felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság 
elnökét a „Budakeszi Rendőrbál” megszervezésének és lebonyolításának 
felügyeletére, valamint a szükséges koordinálási tevékenység elvégzésére. 

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

az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ 
igazgatóját. 

 
Felelős:  1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  2. pont: Somlóvári Józsefné bizottsági elnök 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 361/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Budakeszi Rendőrőrs 
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részére 1 db DACIA Duster terepjáró gépkocsi megvásárlására és átadására 
irányuló adománygyűjtési célú közérdekű kötelezettségvállalás szervezéséről 
 
1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 

kötelezettségvállalást szervez a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Budakeszi 
Rendőrőrs részére 1 db DACIA Duster terepjáró gépkocsi megvásárlására és 
átadására. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. 

sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a közérdekű kötelezettségvállalás 
feltételrendszerének biztosítására. 

 
4.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-15390022-10147128 
számú „Közbiztonság fejlesztése” számlájára érkező felajánlásokat nyilvántartsa, a 
kifizetéseket a polgármester részére előkészítse. 

 
Felelős:  1-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 4. pont: dr. Szolnoki Imre jegyző 
Határidő:  1., 2. és 4. pont: azonnal 
 3. pont: 2013. szeptember 13. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 362/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a szőlőskerti utak garanciális javítása ügyében 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a Főszer Zrt. szőlőskerti utak garanciális javításának ügyét terelje jogi 
útra, és készítse el az ehhez szükséges beadványokat. 
 

Felelős:    ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 363/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Gábor Áron utca Jókai és a Napsugár utca közötti szakaszának, és a 
Makkosi út szakaszának építési iratainak áttekintése ügyében 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Gábor Áron utcának a Jókai és a Napsugár utca közötti szakaszának, és 
a Makkosi út építési iratait perelőkészítés céljából tekintse át, majd küldje meg az 
önkormányzat ügyvédjének. 
 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
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Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 364/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata az ügyvédi tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati ügyek 
tárgyában 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ifj. dr. Szilágyi István 

ügyvédnek a folyamatban lévő peres és nem peres ügyekről szóló írásbeli 
tájékoztatóját elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 365/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a Nagyszénászugi Beruházó Víziközmű és Csatornázási Társulat 
kintlévőségeinek behajtásával kapcsolatban 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagyszénászugi Beruházó 

Víziközmű és Csatornázási Társulattal kapcsolatos kintlévőségekről készült 
tájékoztatót elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő tájékoztatóval összefüggő, rendelkezésre álló 
dokumentációkat az önkormányzat ügyvédjének adja át. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a 2. pont szerinti dokumentumok alapján indítsa meg a megfelelő 
jogi eljárást. 

  
Felelős:   1-2. nont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                3. pont: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő: azonnal  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 366/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat megvalósítását segítő 2 fő „sportember” (az éjszakai sportprogramokat 
szervező és segítő szakember) kiválasztása tárgyú  229/2013. (V. 09.) Kt. határozat 
módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2013. (V. 09.) Kt. 

határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat 1. pontjának második francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„- Pataki Judit (1039 Budapest, Juhász Gyula utca 38., tartózkodási helye: 2092 

Budakeszi, Hársfa utca 12.”   
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A Határozat 2. számú mellékletét képező szerződéstervezetnek a Megbízott 
személyére vonatkozó részei az alábbi adatokkal módosulnak: 
 
Név: Pataki Judit 
Cím: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 38., tartózkodási hely: 2092 Budakeszi, Hársfa 
u. 12. 
Telefonszám: 06-30-555-3709 
E-mail cím: pataki.judit@netart.hu 
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank, 12010611-00469137-00100005. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Pataki Judittal kötendő megbízási szerződést aláírja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 367/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozata az Etheles park területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás terveiről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Etheles park 
területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás egyeztetési tervanyagát. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:     azonnal 
 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 368/2013. (VII. 04.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” keretében szennyvíztiszító telep és szennyvízcsatorna 
hálózat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljáráshoz fedezet biztosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-
1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
keretében a szennyvíztiszító telep és szennyvízcsatorna hálózat megvalósításához 
szükséges önerőt a Fővárosi Vízművek Zrt. által Budakeszi város szennyvízelvezető- és 
tisztító rendszere jövőbeni üzemeltetési joga elnyeréséért fizetendő vagyonkezelési díjból 
kívánja biztosítani.  
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 369/2013. (VII. 04.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
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szennyvíztisztítási projekt” keretében szennyvíztiszító telep és szennyvízcsatorna 
hálózat megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásról 
 
1.     Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0025 azonosító számú „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” projekt támogatási szerződése alapján közbeszerzési 
eljárást indít a szennyvíztiszító telep és szennyvízcsatorna hálózat 
megvalósítására. 

2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a támogatási 
szerződésben foglaltak szerint határozza meg.  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvény Második Része szerinti nyílt eljárásrendben folytatja le. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást és 
dokumentációt elfogadja, a hatátozat melléklete szerint. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak a következő 
személyeket választja meg: 

- dr. Disztós Dóra 
- Kovácsné Borbás Csilla 
- dr. Csendes Richárd 
- Szabó Pál 

6.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 5. pontban szereplő személyeket a Képviselő-testület döntéséről értesítse. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-5. pont: azonnal  
 6. pont: a bizottság tagjainak értesítésére: a döntést követő 8 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 370/2013. (VII. 04.) Kt. 
határozata hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és hatósági szerződés 
megkötéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és 

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülők és a regisztrált álláskeresők közfoglalkoztatása tárgyában 
(15 fő közfoglalkoztatott 7 hónap időtartamra) a Pest Megyei Kormányhivatal 
Budakeszi Járási Hivatal Munkaügyi Központ I. számú Budaörsi Kirendeltség által 
megküldendő hatósági szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott szerződéshez szükséges bruttó 1.294.452,- Ft önrész összegének 
fedezetét a 3/2013. (III. 06.) rendelet 2. mellékletének kiadás 1. és 2. sora terhére, 
míg bruttó 970.839,- Ft önrész összegének fedezetét a 2014. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 
a jegyző útján gondoskodjon a 2. pontban szereplő 970.839.- Ft összeg fedezetének 
tervezéséről a 2014. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállítása során. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1 - 2. pont: azonnal  
  3. pont: 2014. január 31. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 371/2013. (VII. 04.) Kt. 
határozata átcsoportosításról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 06.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 3. sorából 1.000.000.- Ft-ot átcsoportosít a 
11. melléklet általános tartalék keret sorába. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 372/2013. (VII. 04.) Kt. 
határozata légi kémiai szúnyoggyérítés megrendelésével kapcsolatban 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az RSZ-

COOP Kft-től megrendeli 1 alkalommal 540 ha terület légi kémiai szúnyoggyérítését, 
és ennek  bruttó 925.830,- Ft fedezetét biztosítja a 2013. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet általános tartalék keret 
terhére.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti munkák elvégzésével kapcsolatos szerződés 
aláírására. 

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

hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse az RSZ-COOP Kft-től ügyvezetőjét, 
valamint a légi kémiai szúnyoggyérítésről helyben szokásos módon tájékoztassa a 
város lakosságát. 

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

2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 373/2013. (VII. 24.) Kt. 
határozata zárolás feloldásáról és a 3/2013. (III. 06.) rendeletben történő 
átcsoportosításáról  
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 24.000.000 Ft 
összegű önálló fejlesztések céltartalék zárolásából 5.000.000 Ft-ot felold azzal, hogy az 
az ingatlanértékesítésből biztosítható, és 5.000.000 Ft-ot átcsoportosít az általános 
tartalék keretbe a KMOP-3.3.3-13. azonosító számú „Megújuló energiahordozó 
felhasználás növelése” elnevezésű pályázat fedezetére. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 374/2013. (VII. 24.) Kt. 
határozata a „Polgármesteri Hivatal, Széchenyi Általános Iskola, Pitypang Óvoda 
megújuló energia alapú fejlesztése napelemekkel Budakeszin” című pályázat 
benyújtásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-3.3.3-13. 

azonosító számú „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című 
pályázatra, a „Polgármesteri Hivatal, Széchenyi Általános Iskola, Pitypang Óvoda 
megújuló energia alapú fejlesztése napelemekkel Budakeszin” elnevezésű pályázat 
benyújtását a következő feltételekkel jóváhagyja: 

- támogatás formája: vissza nem térítendő, 
- támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, 
- megpályázott összeg: 99.907.960 Ft, 
- 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 igényli, az egyes 
szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján, 

- az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett szükség esetén 
megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
polgármester Budakeszi Város Önkormányzatának nevében az 1. pontban szereplő 
pályázat előkészítésének feladataival (tanulmány, műszaki dokumentáció) a GEKKO 
Consulting Kft-t bízta meg, melynek díja összesen bruttó 5.003.800.- Ft. A 
Képviselő-testület jóváhagyja a GEKKO Consulting Kft-vel – a határozat melléklete 
szerinti – a szerződés megkötését.   

3. A Képviselő-testültet a 2. pontban szereplő összeg fedezetét a 3/2013. (III.6.) 
rendelet általános tartalék kerete terhére biztosítja. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 375/2013. (VII. 24.) Kt. 
határozata a polgármester tájékoztatójáról, a jegyző közszolgálati jogviszonya 
tárgyában 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester tájékoztatóját és 
egyetért dr. Szolnoki Imre jegyző közszolgálati jogviszonyának próbaidő alatt, azonnali 
hatállyal, a mai nappal történt megszüntetésével. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 376/2013. (VII. 24.) Kt. 
határozata a polgármester tájékoztatójáról, pályázat kiírásáról jegyzői állás 
betöltésére 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester 
tájékoztatóját, miszerint a mai napon pályázatot írt ki jegyzői állás betöltésére az alábbi 
feltételekkel: 
 
- a pályázati feltételek megegyeznek a 2012. december 24. meghirdetett jegyzői 

pályázat feltételeivel. 
- a pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 2. 
- a pályázat megjelenik a Budakeszi Hírmondó újságban, valamint a 

www.budakeszi.hu és a www.kozigallas.hu honlapokon. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 377/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a 316/2013. (VI. 12.) Kt. határozat visszavonásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÍD Szociális 
és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntető okiratának elfogadásáról szóló 
316/2013. (VI. 12.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 378/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntető 
okiratának elfogadásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás megszüntető okiratát a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő megszüntető okirat aláírására. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
haladéktalanul értesítse Budajenő és Tök települések képviselő-testületeit. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Képviselő-testületének 379/2013. (VII. 30.) Kt. határozata a 
Budakeszi város szociális és gyerekjóléti kötelező feladatellátására vonatkozóan 
feladat-ellátási szerződésről 
 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális és gyerekjóléti 

kötelező feladatainak, a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás fenntartásában lévő 
HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat keretében történő ellátásáról szóló feladat-
ellátási megállapodást a határozat melléklete szerinti foglalt tartalommal elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Felelős:          dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 380/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez támogatás 
biztosításáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÍD 
Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulás részére  
2013. évi II. félévére 37.678 eFt-ot biztosít pénzeszköz átadási megállapodás alapján. 
 
2. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő összeg fedezetét a 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 5. 
sora terhére biztosítja.  
 
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti pénzeszköz 
átadási megállapodás aláírására. 
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Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont : azonnal  
      3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 381/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a partnerségi egyeztetés szabályairól a Szőlőskert csomópont – 
Káposztás – tervezett szennyvíztelep irányú feltáró útra vonatkozó helyi építési 
szabályzat módosításával kapcsolatos döntésről  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként 
elfogadja a Szőlőskert csomópont – Káposztás – tervezett szennyvíztelep irányú feltáró 
útra vonatkozó helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
szabályait. 
 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 382/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti 
Értékeiért Díjat az I. kategóriában megosztva a Budakeszi, Virágvölgy utca 20. és 
a Budakeszi, Fő utca 194. szám alatti lakóépületeknek, a II. kategóriában 
megosztva a Budakeszi, Bolgár utca 38-40. és a Budakeszi, Napsugár utca 10. 
A/B szám alatti lakóépületeknek, a III. kategóriában a Betűtészta 
mesekönyvboltnak (Budakeszi, Fő utca 115.) adományozza. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
ingatlanok jelenlegi tulajdonosait emléktáblával és oklevéllel, a tervezőt 
oklevéllel díjazza. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti díjakat a Családi napon adja át a díjazottaknak. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, 
hogy készítse el a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az 
adományozás rendjéről szóló 43/2004. (IV. 30.) rendelet módosítást.  

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 4. pont: Dénes György főépítész  
Határidő: 1., 2. és 4. pont: azonnal 
 3. pont: 2013. augusztus 20. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 383/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozásához fedezet 
biztosításáról 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti 
Értékeiért Díj adományozásához 80.000.- Ft-ot biztosít, melynek pénzügyi fedezetét a 
3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. melléklet kiadások 3. sorából biztosítja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 384/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata zárolás feloldásáról és a 3/2013. (III. 06.) rendeletben történő 
átcsoportosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19.000.000 
Ft. összegű önálló fejlesztések céltartalék zárolásából 10.000.000 Ft-ot felold és 
5.000.000 Ft-ot átcsoportosít az általános tartalék keretbe. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 385/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a 151/2013. (III. 28.) Kt. határozat módosításáról a KMOP-4.5.2.11 
számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” elnevezésű pályázat önrész és sajátrészének fedezetének biztosításáról * a 

463/2013. (VIII. 21.) Kt. határozattal módosítva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 541/2011.(XII.15.) számú 
önkormányzati határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 
beruházáshoz szükséges önrészt és sajátrészt bruttó 101.739.455.-Ft-ot a következők 
szerint biztosítja: 
a) 50.357.000.-Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.06.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklet kiadások 7. sora terhére biztosít, melyet 
vagyonértékesítésből biztosít, 
b,) 51.382.455.-Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére, melyet vagyonértékesítésből 
biztosít.” 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határozat: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 386/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a helyi építési szabályzat módosításának megindításáról az Erkel Ferenc 
utca szélessége szabályozásának vonatkozásában 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési 

szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) módosítását megindítja az Erkel Ferenc utca 
szélessége szabályozásának vonatkozásában 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TT1 Tanácsadó és 
Tervező Kft.-t bízza meg a HÉSZ módosítás elkészítésével az 1. pont szerinti 
tartalommal 895.000.- Ft + ÁFA összegben, mely összeg fedezete a 3/2013. (III. 
06.) önkormányzati rendelet önálló fejlesztések tartalék keretből biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti munkára vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 387/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a BVV Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító 

okiratának módosítását a melléklet szerinti tartalommal, egységes szerkezetbe 
foglalva elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy a Cégbíróságnál az 1. pont szerinti változások átvezetését 
kezdeményezze. 

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

    2. pont: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 388/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása módosított megszüntető 
okiratának elfogadásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs Kistérség Többcélú 

Társulása módosított megszüntető okiratát a határozat mellékelte szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított megszüntető okirat aláírására.  
 
 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 389/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. szám alatt található 4. számú fogorvosi 
rendelő OEP rendelési időn kívüli bérbe adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2092 Budakeszi, Fő utca 

179. szám alatt található 4. számú fogorvosi rendelő OEP rendelési időn kívüli bérbe 
vételére kiírt egyfordulós, nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

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

pályázat nyertesének a Mango Med Kft.-t nevezi meg, és 2013. szeptember 1. 
napjától határozatlan időre bruttó 20.000 Ft/hó bérleti díj ellenében (amely összeg a 
rezsiköltséget nem tartalmazza) az 1. pont szerinti helyiség bérbe vételére vele 
bérleti szerződést köt. 

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

hogy értesítse a pályázót a pályázati eljárás eredményéről. 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 2. pont szerinti bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont:  azonnal 
 3-4. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 390/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Green-Dental Kft. ingyenes használatba adási szerződésének 
módosításáról* az 533/2013. (IX. 26.) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Green-Dental Kft.-val 

(székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 2-4. II. 9., adószám: 241192229-1-42) kötött 
ingyenes használatba adási szerződés 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Használatba adó az 1. pont alatti helyiséget a használatba vevőnek ingyenes 
használatba bocsátja. A használatba adás kezdő időpontja 2013. év január 1. napja. A 
használat ideje alól kivételt képeznek a hétfő 15:00-20:00, valamint a kedd 7:30-
12:30 időpontok A használatba adási szerződést a felek határozatlan időre kötik 
azzal, hogy az használatba adó és használatba vevő között határozatlan időre 
megkötött feladat-ellátási szerződés megszűnésekor hatályát veszti.” 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti ingyenes használatba adási szerződés 
módosításának aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 391/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Kormányhivatallal 3111/2013. iktatószámon kötött megállapodást a határozat 
melléklete szerinti tartalommal módosítja. 

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Pest Megyei Kormányhivatal 
vezetőjét, valamint felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő 
megállapodás módosításának aláírására. 

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

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a budakeszi védőnők részére alkalmazói szoftverkövetés beszerzéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői hálózat 

működésének biztosításához 5 db ELIZA védőnői szoftverkövetés, szoftver 
frissítése, program karbantartása a Zanda 2000 Bt-től (8000 Székesfehérvár, 
Széchényi út 7. II. 9.) egy év időtartamra történő beszerzését jóváhagyja.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
beszerzés 152.500 Ft-os fedezetét a 3/2013. (III. 6.) rendelet 2. melléklet kiadások 
7. sora terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő szoftver eszközökre vonatkozó szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2 pont: azonnal 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 393/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a mezőőri feladatok 2013. I. félévi ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2013. I. 

félévi ellátásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről 

értesítse a mezőőrt. 
 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal, 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 394/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Védelmi Centrum 2013. I. félévi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi 

Centrum 2013. I. félévi működésével kapcsolatos beszámolót a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről 

értesítse az Aramis-Őr Vagyonvédelmi Kft. ügyvezetőjét. 
 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal, 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 395/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a közterület-felügyelői intézkedési terv kidolgozásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a 
szeptemberi rendes testületi ülésre a közterület-felügyelők munkájának szakszerűbbé és 
elfogadhatóbbá tételéhez - a képviselők véleményének figyelembevételével - intézkedési 
tervet dolgozzon ki. 
  
Felelős:     dr. Remete Sándor h. jegyző 
Határidő:  2013. szeptember 12. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 396/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata az önkormányzat robogóinak felhasználásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a 
szeptemberi rendes ülésre készítsen tájékoztatót az Önkormányzat robogóinak közterület-
felügyelői feladatokra történő felhasználásával kapcsolatban. 
 
Felelős:     dr. Remete Sándor h. jegyző 
Határidő:  2013. szeptember 12. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 397/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a gyepmesteri feladatok 2013. I. félévi ellátásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyepmesteri feladatok 

2013. I. félévi ellátásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntésről 

értesítse az Alpha-Vet Kft. ügyvezetőjét. 
 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal, 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 398/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a közterületeken elhelyezésre kerülő információs táblarendszerről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Euro-Element Kft-t 
bízza meg - a határozat mellékletét képező árajánlat szerint - a közterületeken a 
Budakeszi Szépítő Egyesület által elkészített tanulmány szerinti információs 
táblák elkészítésével és elhelyezésével 2.339.950.- Ft + ÁFA összegben, mely 
összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 11. melléklet önálló 
fejlesztések terhére biztosítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti munkára vonatkozó szerződés aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a 
táblák cseréjének lebonyolítása során vizsgálja meg a meglévő vállalkozási 
hirdetőtábláknak a jelenlegi tábla koncepciójukba való integrálásának lehetőségét, 
valamint az eljárás során ennek megfelelően az egyedi tábláknak a 
megszüntetését és egy lépésben a közös információs táblákra való áthelyezését. 

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

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 399/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Pest 

Megyei Kormányhivatal 2013. június 18-án kelt PEB/030/1270-1/2013. számú 
törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért, továbbá tudomásul veszi a 



 156

jegyző törvényességi felhívással kapcsolatos tájékoztatását, az azzal kapcsolatban 
megtett intézkedéseket.  

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

az 1. pont szerinti döntéséről értesítse a Pest Megyei Kormányhivatalt.  
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 400/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a 2014. évre vonatkozó turisztikai stratégiai terv elkészítéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. évre 

vonatkozóan turisztikai stratégiai tervet készít. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti terv 
elkészítésére Budasys Szolgáltató Bt-t bízza meg. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti stratégiai 

terv költségeire bruttó 190.500.- Ft összeget biztosít, amelynek fedezete a 2013. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék keret 
sora.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő turisztikai stratégiai terv elkészítésére 
vonatkozó szerződést aláírja. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1., 3. pont:  azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 4. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 401/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek növeléséről 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát a 2013. szeptember 1. napjától 2 
fővel (teljes munkaidős) megemeli, az 54 fő teljes munkaidős létszámot 56-ra 
módosítja (a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás működésével kapcsolatos 
feladatok ellátása érdekében), azzal, hogy az álláshelyek növekedésével 
kapcsolatos személyi és kifizetői járulékok összegét a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás, Budakeszi Polgármesteri Hivatalnak megállapodás 
keretében megtéríti. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti döntéséről értesítse a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulást. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt 
a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 

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

2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 402/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Pilisi Parkerdő Zrt. kérelméről 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pilisi Parkerdő 

Zrt. (székhelye: 2025 Visegrád, Mátyás király utca 4.; képviseli: Zambó Péter 
vezérigazgató) kérelmét, és részére 125.000,- Ft támogatást biztosít az erdei 
vaddisznóállománnyal kapcsolatos kutatások elvégzésére a 2013. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 2. melléklet kiadások terhére.  

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti támogatással kapcsolatos szerződés aláírására. 
 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a Pilis Parkerdő Zrt. vezérigazgatóját.  
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 403/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi 079/5, 079/21 és 079/22 hrsz-ú ingatlanok cseréjéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 
079/5, 079/21 és 079/22 hrsz-ú ingatlanok tulajdonviszonyainak felülvizsgálatára 
és a területcserére vonatkozó, a határozat melléklet szerinti adásvételi 
szerződéstervezetet. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti ingatlanok területcseréjére vonatkozó adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 404/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi belterület 2415 hrsz.-ú ingatlan (sportpálya) hasznosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi belterület 

2415 hrsz. alatt található kivett sportpálya és épület megnevezésű ingatlan 
használatára szerződést köt a Budakeszi Labdarúgó Akadémiával (székhely: 1118 
Budapest, Budaörsi út 13. III. em. 10., képviseli: Kiss Baranyi Sándor) a határozat 
melléklete szerinti tartalommal. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti használati megállapodás aláírására. 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 405/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 

Budakeszi külterület 067/15 (7206 m2), 079/20 (14599 m2), 079/23 (7028 m2), 
079/24 (13242 m2), 079/25 (5415 m2) 072/11 (9133 m2), 072/22 (4338 m2), 072/23 
(1517 m2), 072/35 (6558 m2), 072/38 (1880 m2), 079/12 (5631 m2), 079/13 (5700 
m2), 079/15 (4514 m2), 079/16 (4826 m2), 079/17 (5674 m2) hrsz.-ú, szántó 
művelési ágú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére a határozat mellékletét 
képező tartalommal. 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás 
megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban. 

 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 406/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi, 3580 hrsz-ú területén történő gázvezeték fektetéshez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról, valamint vezetékjog alapításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, 3580 hrsz-
ú közút területén történő gázvezeték fektetéshez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást, az N+F Mérnökiroda Kft. (3300 Eger, Vörösmarty út 17.) részére,  
a „Budakeszi, Makkosmária 3580 hrsz-ú utca gázellátása, középnyomású 
gázelosztó vezeték" tárgyú T-21/13 munkaszámú műszaki tervdokumentációja 
alapján  megadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti vezetékjogi megállapodás aláírására. 
 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2., 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 407/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsőde kivitelezésére beérkezett ajánlattételi felhívásra 
érkezett ajánlat érvényességéről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Budakeszi 

bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése” című projekt keretében a bölcsőde 
kivitelezésére a 2011. évi CVIII. törvény 93. § (2) bekezdés alapján érkezett 
Átrium Invest Kft. ajánlatát és a bíráló bizottság javaslatát, mely megállapítja 
annak érvényességét. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bíráló 
bizottságot, hogy a határozat melléklet szerinti érvényes ajánlat alapján a 
tárgyalást lefolytassa. 

 
Felelős:       dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:     1. pont: azonnal  
         2. pont: a döntést követő 10 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 408/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata folyószámlahitel szerződési feltételeinek elfogadásáról  
 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
mellékelt folyószámlahitel szerződés tervezetet elfogadja. 

 
2 . Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 409/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata állami konszolidáció keretében támogatás igénybevételéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Erste 
Bank Hungary Zrt-nél lévő ONK-0077/2011 számon nyilvántartott 
kölcsönszerződés az állami konszolidáció keretében 134.874.785 Ft összegű 
támogatást követően a kölcsönszerződés véglejáratának változatlanul hagyása 
mellett a tőke-törlesztő részletek arányos csökkenését kéri. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Erste Bank Zrt-nél az 1. pont szerinti változások 
tekintetében képviselje Budakeszi Város Önkormányzatát, valamint 
felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 410/2013. (VII. 30.) Kt.  
határozata az ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-vel kötendő adósságkezelési 
keret-megállapodás jóváhagyásáról 
 
1. A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az 

egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 37/2011. (VIII. 
03.) önkormányzati rendeletében szabályozott adósságkezelési szolgáltatás ellátása 
érdekében, illetve az együttműködés kereteinek, feltételeinek kialakítása céljából az 
ELMÜ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-vel keret-megállapodást köt a melléklet 
szerinti tartalommal.  

 
2. A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban 

meghatározott keret-megállapodás tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 411/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársasággal 
kötendő adósságkezelési keret-megállapodás jóváhagyásáról 
 
1. A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő- testülete, úgy dönt, hogy az 

egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 37/2011. (VIII. 
03.) önkormányzati rendeletében szabályozott adósságkezelési szolgáltatás ellátása 
érdekében, illetve az együttműködés kereteinek, feltételeinek kialakítása céljából a 
Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársasággal keret-
megállapodást köt a melléklet szerinti tartalommal.  

 
2. A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a 1. pontban 

meghatározott keret-megállapodás tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 412/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata adósságkezelési szolgáltatás fedezetének biztosításáról 
 
A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy az egyes 
pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 37/2011. (VIII. 03.) 
önkormányzati rendeletében szabályozott adósságkezelési szolgáltatás ellátás fedezetére 
500.000.- forint összeget biztosít a költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 
általános tartalék kerete terhére. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 413/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási 
Megállapodás módosításának elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. 
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§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a határozat 
melléklete szerint módosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási 
Megállapodás aláírására, valamint felkéri, hogy értesítse a Társulási Tanács 
Elnökét a határozat megküldésével a Képviselő-testület döntéséről. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: azonnal  
       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 414/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Szőlőskert Iparterületen kialakítandó buszmegállóról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2013. július 29-én 
tartott helyszíni bejáráson történt megállapodásnak és a jelenleg hatályos 
jogszabályoknak megfelelően végezze el a Szőlőskert Iparterületen létesítendő 
buszperon és a hozzá tartozó járda kiviteli munkáit 600.000.- Ft összegben, melynek 
fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (III. 06.) rendelet 
általános tartalékkerete. 

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

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét, valamint a Városüzemeltetési és 
Közlekedési Tanácsnokot, hogy folytassanak tárgyalásokat az érintett 
vállalkozásokkal a beruházás társfinanszírozásáról. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. évi 

támogatási szerződésének 3. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződésmódosítást aláírja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1., 3., 4. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 415/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Szél utca – Munkácsy utca sarkán történő útszélesítésről és 
járdaépítésről  
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy kérjen be árajánlatot a járda és lépcső megtervezésére a Budakeszi, 471 hrsz-ú 
ingatlan és az azt határoló utcák (Budakeszi, Munkácsy utca, 472 hrsz) területére 
vonatkozóan. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
munkák megrendeléséhez bruttó 90.000.- forint keretösszeget biztosít, mely összeg 
fedezete a 3/2013. (III. 6.) rendelet önálló fejlesztések sora. 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti munkákra vonatkozó megrendelés aláírására. 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a bérbeadási szerződés tervezetét a képviselő-testületnek jóváhagyásra terjessze 
be. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
           4. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 416/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a „Döntés a Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára ÁROP-3.A.2-2013 pályázat benyújtásáról” tárgyú 
288/2013. (V. 30.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Döntés a Szervezetfejlesztés a 
Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára ÁROP-3.A.2-2013 
pályázat benyújtásáról” tárgyú 288/2013. (V. 30.) Kt. határozatát (a továbbiakban: 
határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
1. A határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

 „1 Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
ÁROP-3.A.2-2013 Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő 
önkormányzatok számára című pályázatra, a kötelezően megvalósítandó feladatokon 
kívül az alábbi két választható tevékenységre: 
- Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató 

intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer 
alkalmazása. Hatékonyságelemzésére, működés-átvilágítására, fenntartói 
döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet 
kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz 
bevezetése. 
 

- A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a 
közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről.  A 
lakosság véleményének, igényeinek és javaslatainak felmérése minimum egy 
adekvát módszer (pl. kérdőív, személyes megkérdezés, online adatgyűjtés, 
telefonos interjú stb.) alkalmazásával minimum két időintervallumban.” 
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és az alábbi feltételekkel: 

- támogatás formája: vissza nem térítendő, 
- támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100%-a, 
- megpályázott összeg: 22.000.000 Ft, 
- 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 igényli, az egyes 
szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján, 

- az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett szükség esetén 
megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
2.A határozat 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:  

„2 Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban szereplő pályázat megírásával - és amennyiben a pályázat támogatásban 
részesül - a projektmenedzsmenti feladataival az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó 
Iroda Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 37/A) bízza meg. A pályázatkészítés díja 0 
Ft, a projektmenedzsment díja a projekt bruttó összköltségvetésének bruttó 5%-a.” 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 417/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a „Döntés a Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése című 
ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázat benyújtásáról” tárgyú 359/2013. (VI. 27.) Kt. 
határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Döntés a „Közigazgatási 
partnerségi kapcsolatok erősítése című ÁROP-1.A.6-2013 kódszámú pályázat 
benyújtásáról” tárgyú 359/2013. (VI. 27.) Kt. határozatát (a továbbiakban: határozat) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:  
„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése” című ÁROP-1.A.6- 2013 kódszámú 
pályázatra a közéleti aktivitás fokozása a nyilvánosság módszereinek alkalmazása 
tárgyában (módszerek, eredmények: közmeghallgatások, fórumok, közéleti programok 
szervezése, kiadványok készítése, kampányok lefolytatása) és a pályázat nyertessége 
esetén pedig megvalósítja a projektet.” 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 418/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata az M1 Magyarország, szeretlek! műsor pályázatára történő 
jelentkezésről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az M1 tv csatorna 

Magyarország, szeretlek! műsor felhívására benyújtandó, a határozat melléklete 
szerinti pályázatot elfogadja.  

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

pályázat elektronikus úton történő benyújtására. 
  

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 419/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakesziről szóló Településinfo című kiadvány készíttetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Citypress Magyarország 

Kft-vel elkészítteti a Budakesziről szóló ingyenes Településinfo című közérdekű 
információkat tartalmazó kiadványt. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja a Budakesziről szóló kiadvány készíttetésére 
vonatkozó ajánlólevelet. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza és a 
polgármestert a 2. számú melléklet szerinti ajánlólevél aláírására és tárgyi ügyben 
megállapodás megkötésére. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 420/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata munkacsoport létrehozásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre dr. 

Darkó Jenő vezetésével. A munkacsoport feladata meghatározni azokat a 
közterületeket, amelyeket el kíván nevezni a Képviselő-testület, valamint egy 
összefoglaló táblázat készítése a Budakeszi életét meghatározó személyekről. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban felállított 
munkacsoport javaslatát követően pályázatot írjon ki Budakeszi lakossága részére a 
közterületek elnevezésének tárgyában. 
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Felelős:      1. pont: dr. Darkó Jenő bizottsági tag 

            2. pont. dr. Csutorán dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: 2013. szeptember 12. 

2. pont: 1. pontban meghatározott javaslat szerint. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 421/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a szennyvízelvezetési, szennyvíztisztítási víziközmű vagyon 
vagyonkezelésbe adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal vagyonkezelési szerződést köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítási víziközmű vagyon vagyonkezelésbe adása 
tárgyában. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal átadás-átvételi megállapodást köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel a 
szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítási közszolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök és 
készletek értékesítése, valamint a munkavállalók továbbfoglalkoztatása tárgyban. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződés, valamint a 2. pont szerinti megállapodás 
aláírására.  

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 422/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Képviselő-testület 2013. évi munkatervének módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
munkatervéről szóló 732/2012. (XII.13.) számú önkormányzati határozatát 
felülvizsgálta, azt módosítja és a 2013. vonatkozó munkatervét a határozat 
melléklete szerint állapítja meg.  

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

hogy gondoskodjon a munkaterv helyben szokásos módon történő nyilvánosságra 
hozataláról.  

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 423/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 424/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 208/2013. (IV. 25.), 
213/2013. (IV. 25.), 224/2013. (IV. 25.), 228/2013. (V. 9.), 229/2013. (V. 9.), 230/2013. 
(V. 9.), 231/2013. (V. 9.), 232/2013. (V. 9.), 233/2013. (V. 9.), 234/2013. (V. 9.), 
235/2013. (V. 9.), 236/2013. (V. 9.), 237/2013. (V. 9.), 238/2013. (V. 9.), 239/2013. (V. 
9.), 240/2013. (V. 9.), 241/2013. (V. 9.), 242/2013. (V. 9.), 243/2013. (V. 30.), 244/2013. 
(V. 30.), 245/2013. (V. 30.), 247/2013. (V. 30.), 248/2013. (V. 30.), 249/2013. (V. 30.), 
251/2013. (V. 30.), 252/2013. (V. 30.), 253/2013. (V. 30.), 254/2013. (V. 30.), 255/2013. 
(V. 30.), 256/2013. (V. 30.), 257/2013. (V. 30.), 258/2013. (V. 30.), 259/2013. (V. 30.), 
260/2013. (V. 30.), 261/2013. (V. 30.), 262/2013. (V. 30.), 264/2013. (V. 30.), 265/2013. 
(V. 30.), 267/2013. (V. 30.), 269/2013. (V. 30.), 270/2013. (V. 30.), 271/2013. (V. 30.), 
272/2013. (V. 30.), 273/2013. (V. 30.), 274/2013. (V. 30.), 275/2013. (V. 30.), 276/2013. 
(V. 30.), 277/2013. (V. 30.), 278/2013. (V. 30.), 279/2013. (V. 30.), 280/2013. (V. 30.), 
281/2013. (V. 30.), 283/2013. (V. 30.), 285/2013. (V. 30.), 286/2013. (V. 30.), 287/2013. 
(V. 30.), 288/2013. (V. 30.), 289/2013. (V. 30.), 294/2013. (V. 30.), 295/2013. (V. 30.), 
298/2013. (V. 30.), 299/2013. (V. 30.), 300/2013. (V. 30.), 301/2013. (V. 30.), 302/2013. 
(V. 30.), 304/2013. (V. 30.), 305/2013. (V. 30.), 306/2013. (V. 30.), 307/2013. (VI. 12.), 
308/2013. (VI. 12.), 309/2013. (VI. 12.), 310/2013. (VI. 12.), 312/2013. (VI. 12.), 
313/2013. (VI. 12.), 315/2013. (VI. 12.), 316/2013. (VI. 12.), 317/2013. (VI. 12.), 
319/2013. (VI. 12.), 320/2013. (VI. 12.), 321/2013. (VI. 12.), 322/2013. (VI. 12.), 
323/2013. (VI. 12.), 326/2013. (VI. 12.), 327/2013. (VI. 12.), 329/2013. (VI. 12.), 
330/2013. (VI. 12.), 331/2013. (VI. 12.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 425/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi Díszpolgára cím adományozásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, valamint 
Budakesziért Emlékérem megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 
37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 1. és 4. §-a alapján a Budakeszi Díszpolgára címet 
2013. évben Filó Kristóf kanonok, plébános úr részére adományozza. 

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

kitüntetés átadására. 
 

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

 2. pont: 2013. augusztus 20. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 426/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Szivárvány Óvoda intézményvezetői pályázatára beérkezett 
pályázatok elbírálásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 

óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről a pályázókat és az intézményt értesítse. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 427/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Szivárvány Óvoda óvodavezetői feladatainak ideiglenes ellátásáról * az 

576/2013. (X. 17.) Kt. határozattal módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottakról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 
138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (16) bekezdése alapján, a Szivárvány Óvoda 
megbízott óvodavezetői feladatainak ellátásával 2013. augusztus 1. napjától az új 
pályázati eljárás eredményes befejezéséig, legfeljebb 2014. július 31. napjáig Szántó 
Henriettet (an.: Vass Éva, lakcím: 2094 Nagykovácsi, Pók u. 56.) bízza meg. 
Illetményét a vonatkozó jogszabályok és végzettsége alapján állapítja meg a korábbi 
vezető magasabb vezetői pótlékának mértékével megegyező módon. 

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

hogy a jegyző útján készíttesse el az intézményvezetői megbízás munkaügyi 
okmányait. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 428/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata az önkormányzat ügyvédjének megbízása tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Disztós 
Dóra ügyvédet határozatlan időre 500.000.- Ft+Áfa/hó díjazás ellenében az 
önkormányzat peres és nem peres ügyeinek intézésével. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megnevezett ügyvéddel kössön megbízási szerződést a 
jelenleg hatályban lévő ügyvédi megbízási szerződéssel megegyező tartalommal. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd által vitt folyamatban lévő önkormányzati 
jogi ügyek átadás-átvételéről gondoskodjon. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 2. pont szerinti átadás-átvétel időpontjáról értesítse ifj. dr. Szilágyi István 
ügyvédet és dr. Disztós Dóra ügyvédet. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: 2013. azonnal 
   2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
                3. pont: 2013. augusztus 29. 
   4. pont: 2013. augusztus 21. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 429/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata hatástanulmány készítéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elviekben 
támogatja a szolgáltató központ kialakítását. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy kérjen be 3 árajánlatot hatástanulmányok elkészítésére. 
 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 430/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Védőnői Szolgálat csoportvezetői és csoportvezető-helyettesi 
feladataira vonatkozó megbízásról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 
csoportvezetői feladatainak ellátásával 2013. augusztus 1. napjától, 2018. július 
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31. napjáig Gyenes Tamásnét (an.: Barna Irma, lakcím: 1062 Budapest, Andrássy 
út 74.) bízza meg. A feladat ellátásával kapcsolatban, munkáltatói döntés alapján, 
havi bruttó 20.000.- Ft keresetkiegészítést állapít meg. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat 

csoportvezető-helyettes feladatainak ellátásával 2013. augusztus 1. napjától, 
2018. július 31. napjáig Garamvölgyi Virágot (an.: Gyenes Anna, lakcím: 2092 
Budakeszi, Széchenyi u. 22.) bízza meg. A feladat ellátásával kapcsolatban, 
munkáltatói döntés alapján, havi bruttó 10.000.- Ft keresetkiegészítést állapít 
meg. 

 
3. Az 1-2. pontban megállapított keresetkiegészítések fedezetét az OEP 

finanszírozás biztosítja. 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. és 2. pont szerinti döntéssel kapcsolatos munkaügyi 
okmányok aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont: azonnal 
 4. pont: a döntés követő 10 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 431/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a bölcsődei felvételi kérelem elutasítása elleni fellebbezések elbírálásáról  
  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozati 

javaslat mellékleteit képező határozatokat azzal, hogy a 3751-21/2013. számú 
határozatot módosítja, és helyt ad Balogh Száva, lakcíme: 2092 Budakeszi, 
Munkácsy Mihály utca 13. szám alatti lakos fellebbezési kérelmének.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti határozatok aláírására. 

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

    2. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 432/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a gyermekek családi napköziben való elhelyezésének vizsgálatáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy az 
augusztusi testületi ülésre dolgozza ki azokat a feltételeket, amely a gyermekek családi 
napköziben való elhelyezést támogatja.  
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Felelős:    dr. Remete Sándor h. jegyző 
Határidő:  a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 433/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a „Virágos Budakesziért” díjra beérkezett javaslatokról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Virágos Budakesziért” 

díj adományozásáról szóló 33/2011. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 3-4. §-a alapján 
2013. évben az alábbi ingatlantulajdonosoknak adományozza a „Virágos 
Budakesziért” díjat: 

 
2092 Budakeszi, Knáb János u. 38. 

2092 Budakeszi, Fő u. 165. 
2092 Budakeszi, Paplanhát u. 14/1. 

2092 Budakeszi, Fő u. 234. 
2092 Budakeszi, Béke u. 5. 

2092 Budakeszi, Vásárhelyi u. 17. 
2092 Budakeszi, Fő u. 272. 

2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 56. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

„Virágos Budakesziért” díjak átadására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: 2013. augusztus 25. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 434/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Nagy Sándor József Gimnázium büféhelyiségének bérbe adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Nagy Sándor 

József Gimnáziumban lévő büféhelyiség bérbe adására kiírt egyfordulós, nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Nagy Sándor 

József Gimnáziumban lévő büféhelyiség bérbe adására kiírt egyfordulós, nyílt 
pályázatra érkezett ajánlatok elbírálásakor az alábbi sorrendet határozza meg: 1. 
Gesztesi Árpádné, 2. Balogh Edina. 

 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 

pályázat nyertesének Gesztesi Árpádnét nevezi meg, és 2013. szeptember 1. napjától 
2014. június 15. napjáig bruttó 40.000.- Ft/hó bérleti díj ellenében, és az 1. pont 
szerinti helyiség bérbe vétele tárgyában vele bérleti szerződést köt. 
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4.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy értesítse a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 3. pont szerinti bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont:  azonnal 
 4-5. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 435/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola büféhelyiségének bérbe adásáról * a 

467/2013. (VIII. 21.) Kt. határozattal kiegészítve 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Széchenyi 

István Áltanos Iskolában lévő büféhelyiség bérbe adására kiírt egyfordulós, nyílt 
pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Széchenyi 

István Áltanos Iskolában lévő büféhelyiség bérbe adására kiírt egyfordulós, nyílt 
pályázatra érkezett ajánlatok elbírálásakor az alábbi sorrendet határozza meg: 1. 
Tranger Krisztián Márton, 2. Gesztesi Árpádné, 3. Vajda Anita, 4. Balogh Edina. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 

pályázat nyertesének Tranger Krisztián Mártont nevezi meg, és 2013. szeptember 1. 
napjától 2014. június 15. napjáig bruttó 60.000.- Ft/hó bérleti díj ellenében, és az 1. 
pont szerinti helyiség bérbe vétele tárgyában vele bérleti szerződést köt. 

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

hogy a szerződés részleteinek vonatkozásában folytasson tárgyalásokat az 
intézményvezetővel és a pályázat nyertesével. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy értesítse a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről. 
 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 3. pont szerinti bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont:  azonnal 
 4-6. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 436/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a lakosság részvételével megvalósuló járdaépítési pályázatok 
elbírálásáról 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság részvételével 

megvalósuló járdaépítési pályázaton részt vevő Budaörsi út 1-10. szám lakóinak 
pályázatát támogatja, azzal a feltétellel, hogy a Budaörsi út 4. szám előtt található új 
építésű járdaszakasz nem kerül felújításra. Az önkormányzat a pályázókkal járdaépítő 
közösség létrehozására megállapodást köt az általuk beadott pályázat szerinti 
tartalom e határozat szerinti módosításával. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 437/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Fő utca 192. Havas Boldogasszony-templom előtt lévő 
közterületen Nepomuki szobor környezetében öntözőrendszer kialakításához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakeszi, Fő utca 192. Havas 

Boldogasszony-templom előtt lévő közterületen Nepomuki szobor környezetében 
öntözőrendszer kialakításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást a Budakeszi 
Szépítő Egyesület részére megadja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat melléklete szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:    1. pont: azonnal 
        2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 438/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Makkosmária területére vonatkozó HÉSZ módosítás állapotára 
vonatkozó tájékoztatásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a főépítész 

tájékoztatását a Makkosmária területére vonatkozó HÉSZ módosítás állapotáról. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, 

hogy minden rendes képviselő-testületi ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet a 
Makkosmária területére vonatkozó HÉSZ módosítás aktuális állapotáról. 
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Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                     2. pont: Dénes György főépítész 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                     2. pont: folyamatos 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 439/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” 
végelszámolása helyzetére vonatkozó tájékoztatással kapcsolatban 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolása 
helyzetére vonatkozó tájékoztatást elfogadja a melléklet szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a végelszámolót, 
hogy az 1. pont szerinti tájékoztatást a cégbíróság részére küldje meg.  

 
 
Felelős:  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 2. pont: Szabó Pál BSZM Kft. végelszámolója 
 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 440/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a BDL Kft.-vel 2013. április 12-én a Makkosi, Árnyas, Kert és Bem 
utcák csapadékvíz-elvezetésének tervezésére létrejött szerződés módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BDL 

Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-vel (1118 Budapest, 
Rétköz utca 5., képviseli: Bolgár Péter cégvezető) 2013. április 12-én a csapadékvíz 
elvezetési problémákkal kiemelten terhelt területek csapadékvíz-elvezetésének 
tervezésére létrejött szerződés módosítását a mellélet szerint elfogadja. 

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

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 441/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Döntés a Széchenyi utca 155. járdaszakasz megvalósításának 
elfogadásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság részvételével 
megvalósuló járdaépítési pályázaton részt vevő Széchenyi utca 155. szám lakójának 
pályázatát támogatja. Az önkormányzat a pályázóval megállapodást köt a Széchenyi 
utca 155. szám előtti 12m2 járdaszakasz felújítására. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. 
 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 442/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat műszaki 
ellenőri feladatainak ellátásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi 

lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési pályázat műszaki ellenőri 
tevékenységével a Kardio-Ép Bt-t (Huszár Zsolt műszaki ellenőr – MMK 
nyilvántartási szám 13-52096) bízza meg bruttó 150.000.- Ft díjért, melynek fedezete 
a járdaépítési pályázatra biztosított 2.000.000.- Ft keretösszeg. 

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

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
   2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 443/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata Budakeszi 7081 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjog átruházásának 
elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi belterület 

7081 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlannak az önkormányzat 
részére történő térítésmentes tulajdonjog átruházását elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére az ingatlanvagyon szerzésével kapcsolatos 
bejelentő adatlapokat aláírja. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 444/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat elemeiként képzéseket megvalósító szervezetek kiválasztásáról 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TÁMOP-

5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat elemeként: 
  
a) a konfliktuskezelést segítő képzések megtartását biztosító szolgáltató 

szervezetként Életünk a Család! Nonprofit Közhasznú Kft.-t (1119 Budapest, 
Csurgói út 39. b. ép., képviseli: Dr. Rézné Vitus Csilla ügyvezető) bízza meg 
bruttó 3.670.000.- Ft értékben; 

b) a kortárs-segítő képzés megtartását biztosító szolgáltató szervezetként Kortárs 
Segítő Műhely Alapítványt (1021 Budapest, Lipótmezei út 3., képviseli: Zelenák 
József elnök) bízza meg bruttó 1.000.000.- Ft értékben; 

mely összegek bruttó 4.670.000.- Ft-os fedezetét a pályázati támogatás 
keretösszegéből biztosítja.  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. a)-b) pontokban szereplő feladattal kapcsolatos szerződések 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 445/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat végrehajtása során a drogprevenciót biokémiai, élettani szempontból 
megközelítő előadó alkalmazásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat megvalósításához szükséges 
előadói feladatok ellátásával dr. Balogh Sándor (1064 Budapest, Izabella utca 92. I. 
emelet 12.) igazságügyi szakértőt bízza meg 4 előadás megtartásával legfeljebb 2014. 
szeptember 18-ig, előadásonként bruttó 18.110,- Ft-ért mely összeg, valamint a 
munkáltatói járulékok fedezetét a pályázati támogatás keretösszegéből biztosítja. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos, a határozat mellékletét 
képező megbízási szerződés aláírására.  

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 446/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Döntés a Testvérvárosok polgárainak találkozói elnevezésű pályázaton 
való részvételről 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az „Európa a 

polgárokért Testvérvárosok polgárainak találkozói” című pályázaton és 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a pályázathoz szükséges fedezetet 3.355.000 

Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja, és felkéri a jegyzőt, hogy tervezze 
be a 2014. évi költségvetésbe. 

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

cégektől kérjen be 3 árajánlatot, és felhatalmazza, hogy a legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel kössön megbízási szerződést. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 
Határidő: 1. pont: 2013. szeptember 02. 
 2. pont: a 2014. évi költségvetés tervezése 
                     3. pont: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 447/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező tartalommal a 
társulási megállapodás módosítását jóváhagyja és azt egységes szerkezetben elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulási 
megállapodás módosítását és az egységes szerkezetű társulási megállapodást aláírja. 
 
 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 448/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által elfogadott 36/2013. (VII. 
31.) BÖT határozat jóváhagyásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulás a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 
vonatkozó a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötendő finanszírozási 
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szerződésben az Budakeszi Város Önkormányzatának pénzforgalmi számlaszámát jelölje 
meg a folyamatos működés biztosítása érdekében. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás elnökét, hogy intézkedjen a pénzforgalmi számlaszám 
megnyitásáról, azt vezesse át a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött 
finanszírozási szerződésben, majd készítsen tételes elszámolást a pénzmozgásról. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást, 
illetve a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot. 
 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
     2. pont: 2013. október 30. 

    3. pont: döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 449/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a pedagógiai szakszolgálati elhelyezésének vizsgálatáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elviekben 

támogatja a pedagógiai szakszolgálat működését, melyről értesíti a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ budakeszi területi vezetőit. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy a pedagógiai 
szakszolgálat elhelyezése mely önkormányzati ingatlanban lehetséges. 

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

2. pont: Bánhidi László FVB elnöke 
Határidő:  azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 450/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díjának meghatározása tárgyú 140/2013. (III. 28.) Kt. határozat 
módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása tárgyú 140/2013. 
(III. 28.) Kt. határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 451/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Domb utca és Patak utca közvilágításának tervezéséről és 
engedélyezéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Budakeszi, Domb utca közvilágításának tervezésére és 
engedélyezésére eddig beérkezett ajánlatok aktualizálásáról gondoskodjon, a 
következő tartalommal: 

- a tervezendő szakasz a Domb utca (hrsz. 054/4) teljes hossza 
- a Patak utca (2745 hrsz), Kert utca és Akácfa utca közötti szakasza  
- az ajánlatok terjedjenek ki a tervezés és engedélyezés valamennyi 

költségelemére 
- az ajánlat az engedélyezési és kiviteli terveket egyaránt tartalmazza 
- a tervezési költségvetés a beruházást több, egymás után megvalósítható 

szakaszra bontva tartalmazza 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legjobb ajánlatot adó tervezővel a tervezési szerződést 
megkösse. 

3. A 2. pont szerinti szerződés pénzügyi fedezete a 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. 
melléklet 1. céltartalék sorának Nagyszénászug kerete. 

 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 3. pont: azonnal 
 2. pont:  az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 452/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Döntés a KMOP-2.1.1/B-2008-0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó 
forgalomtechnikai számlálás költségének átcsoportosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-2.1.1/B-2008-
0009 kódszámú pályázathoz kapcsolódó Tölgyfa – Fenyő utcák forgalomtechnikai 
számlálás díjának bruttó 198.120 Ft-os összegét, mely a polgármesteri keretből 
megelőlegezésre került, utólagosan az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013 
(III. 06.) költségvetési rendelet általános tartalék keret terhére biztosítja.  

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

1. pontban meghatározott összeg polgármesteri keretbe történő 
visszacsoportosításáról gondoskodjon. 

 
 
Felelős:  1. pont:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 2. pont:  dr. Remete Sándor h. jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal 
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 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 453/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány támogatásáról szóló 669/2012. 
(XI. 10.) számú önkormányzati határozat visszavonásáról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 669/2012. (XI. 10.) számú 
önkormányzati határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 454/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány támogatásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Épülettervezés 

Oktatásáért Alapítványt a Budakeszi, Fő utca mentén elvégzett építészeti oktatási és 
tervezési munkákhoz kapcsolódó előadás megtartásához 100.000.- forint összegű 
támogatást biztosít. 

2. Az 1. pontban szereplő összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 
általános tartalékkeret sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő támogatással kapcsolatos szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 455/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a közegészségügyi szolgáltatás megrendeléséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft.-t, 
hogy gondoskodjon Budakeszi Város közigazgatási területén a szennyvízhálózat 
és környezetének, valamint telephelyének átfogó rágcsálóirtásáról. 

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

hogy kérjen be átfogó rágcsálóirtásra vonatkozó árajánlatokat Budakeszi Város 
közigazgatási területére vonatkozóan. 

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

hogy gondoskodjon a rágcsáló-mentesítés fontosságát hangsúlyozó széles körű 
lakossági felhívásról. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1. pont: azonnal 
    2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 456/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata Szabó Ozor János támogatásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó Ozor János 
részvételét támogatja bruttó 100.000.- forinttal, amelynek fedezete az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék 
sora, a 2013. évi erőemelő és fekvenyomó világbajnokságon. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy kössön támogatási szerződést Szabó Ozor Jánossal. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: 2013. azonnal 
   2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 457/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata légi kémiai szúnyoggyérítés megrendelésével kapcsolatban 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. 
augusztusra tervezett szúnyoggyérítést nem kívánja megrendelni. 
  
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 458/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata légi kémiai szúnyoggyérítés megrendelésével kapcsolatban 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az RSZ-

COOP Kft-vel (5600 Békéscsaba, Gyóni Géza u. 11. 1/10., képviseli: Kondács Gábor 
ügyvezető) 2013. augusztus 06-án megkötött kémiai szúnyoggyérítésről szóló 
vállalkozási szerződéstől eláll.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az RSZ-COOP Kft 
ügyvezetőjét. 

  
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 459/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a közúti táblák kihelyezésével kapcsolatos tájékoztatásról 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülésre készítsen tájékoztatót a 
közúti forgalmi rend változásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) számú rendelet 2013. évi 
módosításának végrehajtásáról. 
 
Felelős:   dr. Remete Sándor h. jegyző 
Határidő: 2013. szeptember 12. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 460/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a települési értéktár létrehozásáról szóló 317/2013. (VI. 12.) Kt. 
határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési értéktár 
létrehozásáról szóló 317/2013. (VI. 12.) Kt. határozatát (továbbiakban: Határozat) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat 2. és 4. pontja törlésre kerül. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 461/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról * a 448/2015 (XI. 26.) Kt. döntéssel a 

határozat visszavonásra került  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Települési Értéktár   

Bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal: 
 
a) Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője 
b) Keszi-Art Egyesület elnöke 
c) Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke 
d) Budakeszi Hagyományőrző Kör elnöke 
e) Budakeszi Város Főépítész 
f) Bánhidi László Városfejlesztési Tanácsnok 
g) Ohr Alajos Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok 
h) Szabó Ákos Péter Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékeke 

és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben foglalt 
feladatok ellátásával megbízza a Települési Értéktár Bizottság tagjait. 

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

hogy az 1-2. pont szerinti döntésről értesítse a bizottság tagjait, valamint a Pest 
Megye Közgyűlésének elnökét. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 462/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése projekt 
kivitelezésére érkezett ajánlat elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Budakeszi 

bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése” című projekt keretében a bölcsőde 
kivitelezésére a 2011. évi CVIII. törvény 93. § (2) bekezdés alapján érkezett Átrium 
Invest Kft. végleges ajánlatát és a bíráló bizottság javaslatát a melléklet szerinti 
tartalommal. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont alapján a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
 
Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal  
  2. pont: a döntést követő 10 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 463/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a 385/2013. (VII. 30.) Kt. határozat módosításáról a KMOP-4.5.2.11 
számú „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése” elnevezésű pályázat önrész és sajátrészének fedezetének biztosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 541/2011.(XII.15.) számú 
önkormányzati határozatát (továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A határozat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 
beruházáshoz szükséges önrészt és sajátrészt bruttó 115.535.298.-Ft-ot a következők 
szerint biztosítja: 
a) 26.657.897.-Ft-ot az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.06.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklet kiadások 7. sora terhére biztosít, melyet 
vagyonértékesítésből biztosít, 
b,) 88.877.401.-Ft-ot a 2014. évi költségvetés terhére, melyet vagyonértékesítésből 
biztosít.” 
 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határozat: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 464/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata az önkormányzati hitelállomány kiváltásával kapcsolatban 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításának 2. §-a 
alapján kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél és az Erste Bank Zrt-nél a fennálló 
hitelek tekintetében az önkormányzat adósságállományának állam általi átvállalását. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott adósságállomány átvállalásával 
kapcsolatban kezdeményezzen tárgyalásokat az érintett bankokkal azzal, hogy 
amennyiben szükséges az önkormányzat vállalja az adósságállomány 7 %-ának 
megfizetését. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 465/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata komplex hatástanulmány megrendeléséről 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete komplex hatástanulmány 

elkészítése tárgyában a melléklet szerinti tartalommal megbízási szerződést köt a 
Real Management Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22., képviseli: Csillagh András 
MRICS ügyvezető) 300.000.- Ft + áfa összegben, melynek fedezete a 2013. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet 
általános tartalék kerete. 

 
2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Real Management 

Kft-t, hogy a 2013. szeptember 30-i határidő előtt minimum kétszer egyeztessen a 
Képviselő-testülettel. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a   

polgármestert az. 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására.  
 

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

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

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 466/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola büféhelyiségében beépített 
ingóságok megvásárlásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12 havi egyenlő, 

kamatmentes részletre (12x66.667 Ft/hó) megvásárolja a Széchenyi István Általános 
Iskola büféhelyiségében lévő beépített konyhabútort és fém biztonsági rácsot a Szia 
Büfé Kft.-től bruttó 800.004 Ft értéken számla ellenében, melynek fedezete a 2013. 
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szeptember 1-től 2013. december 31-ig a helyiség- és eszközbérleti díj, 2014. január 
1-től 2014. augusztus 31-ig a 2014. évi költségvetés. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 1. pont szerinti adásvételi szerződés aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntést követő 8 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 467/2013. (VIII. 21.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola büféhelyiségének bérbe adása 
tárgyú 435/2013. (VII. 30.) Kt. határozat kiegészítéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános 
Iskola büféhelyiségének bérbe adása tárgyú 435/2013. (VII. 30.) Kt. határozatának 3. 
pontját az alábbiakkal egészíti ki: 
 
„A Széchenyi István Általános Iskola büféhelyiségében lévő konyhabútort és fém 
biztonsági rácsot bruttó 25.000 Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe adja Tranger Krisztián 
Mártonnak.” 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 468/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a jegyzői munkakör betöltéséről szóló polgármesteri tájékoztató 
elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester munkáltatói 
jogkörben hozott döntését – mely szerint Budakeszi Város Önkormányzat jegyzőjének 
2013. szeptember 5. napjától határozatlan időre dr. Remete Sándort nevezte ki - 
tudomásul veszi, és egyben egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottila polgármester 
Határidő:  azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 469/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a 107/2013. (III. 28.) Kt. határozat visszavonásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 107/2013. 
(III. 28.) önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 470/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata elkülönítésről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási 
projekt” 2013. évi tervezett fedezete 36.000.000.- forint. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi 
Vízművektől várt vagyonkezelési, és az átadás átvételi megállapodásban elfogadott 
díjat a KEOP elkülönített számlára helyezi. 

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

2. pont: az átutalást követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 471/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata átcsoportosításról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet finanszírozási 
tartalékából 17.000.000 Ft-ot átcsoportosít az általános tartalék keretbe, valamint 
13.000.000 Ft-ot átcsoportosít céltartalékba út és járdafejlesztési keretbe, amely kerüljön 
átvezetésre az útfenntartási díj beszedési számlán. 
 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 472/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” keretében tervező megbízásáról a monitoring kutak 
vízjogi létesítési engedélyének beszerzése tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekt” keretében a monitoring rendszer kialakítására 
vonatkozó tervek elkészítésével és a vízjogi létesítési engedély beszerzésével a 
Mélyépterv Komplex Mérnöki Zrt.–t bízza meg 297.000,- Ft + ÁFA összegért, 
mely összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 
kiadások 7. sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő munkákra vonatkozó szerződés aláírására. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 473/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 
szennyvíztisztítási projekthez” kapcsolódóan FIDIC mérnök kiválasztásáráról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Bíráló bizottságnak a közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok 
értékeléséről készült bíráló bizottsági jegyzőkönyveken, a bírálati lapokon 
valamint és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti 
Főosztály által kiállított közbeszerzési szabályossági tanúsítványon alapuló, az 
eljárás eredményét értékelő, a mellékelt írásbeli összegezés szerinti döntési 
javaslatát. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú „Budakeszi szennyvízelvezetési 
és szennyvíztisztítási projekthez” kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri 
szolgáltatás elvégzésével az UTIBER-NOX konzorciumot (UTIBER Közúti 
Beruházó Kft. és NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt., mint közös ajánlattevők) 
bízza meg 99.500,000,- Ft+ ÁFA összegért, melynek fedezete a pályázat 
keretösszege. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az UTIBER-NOX konzorciummal a FIDIC mérnöki és műszaki 
ellenőri szolgáltatás elvégzésére vonatkozó szerződés aláírására a közbeszerzési 
kiírásban foglalt tartalommal.  

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 

3. pont:    döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 474/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” keretében előzetes régészeti dokumentáció 
megrendeléséről * az 545/2013. (X. 17.) Kt. határozattal módosította 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 

megvalósítása érdekében megrendeli a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 
Örökségvédelmi Központnál az új szennyvíztisztító telep vízjogi létesítési 
engedélyében előírt előzetes régészeti dokumentáció elkészítését a mellékelt árajánlat 
szerint. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pontban szereplő munkákra vonatkozó szerződés aláírására. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 475/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázaton történő elvi részvételről  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi szinten indulni kíván „Az 
EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által 
finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázaton.  

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 476/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázat önrészének finanszírozásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EGT-Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által finanszírozott 
„Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és 
közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” című 
pályázaton indulni kíván azzal, hogy a pályázathoz szükséges önrész biztosítására és a 
pályázat fenntartására vonatkozóan a pályázat benyújtása előtt a közvetlenül érintett 
települések önkormányzataival együttműködési és pénzeszköz átadási megállapodást köt, 
melyben vállalják a települések a rájuk eső önrészt az alábbiak szerint: 
 

- Budajenő Község Önkormányzat, fizetendő önrész mértéke:  3.700 Euró 
- Páty Község Önkormányzat, fizetendő önrész mértéke:        16.837 Euró 
- Perbál Község Önkormányzat, fizetendő önrész mértéke:     20.366 Euró 
- Telki Község Önkormányzat, fizetendő önrész mértéke:         3.861 Euró 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
   
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 477/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
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Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázat üzemeltetés költségei tárgyában 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EGT-Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által finanszírozott 
„Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és 
közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” című 
pályázaton indulni kíván azzal, hogy  
- a beszerzett hardver üzemeltetési költsége a beruházási és fenntartási időszak alatt 
legyen alacsony,  
- a szoftver licenc díja legyen teljes egészében a beruházás során kifizetve,  
- a szoftver forráskódja kerüljön átadásra Budakeszi Város Önkormányzat részére,  
- a projekt zárás vége előtt, a fenntartási idő alatt a projekt fenntartási költségeit a 
pályázatban résztvevő települések arányosan vállalják. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 478/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázaton a pályázatírás és projektmanagement 
közbeszerzéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EGT-Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által finanszírozott 
„Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és 
közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” című 
pályázat pályázatírására és projekt menedzsment feladatainak ellátására vonatkozó 
közbeszerzési ajánlati felhívást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 479/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázat egyeztetéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által 
finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 



 190

társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázatban résztvevő települések polgármestereivel és a 
pályázatban érintett szervezetek vezetőivel egyeztető tárgyalásokat folytasson. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 480/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata az iskolabusz megrendeléséről a 2013-2014-es tanévben 
 
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 közigazgatási területén 
működő iskolabusz szolgáltatás 2013. szeptember 2. napjától 2014. január 31. napjáig 
történő ellátására kötendő szállítási szerződést. 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
megállapodás ellátására 8 850 Ft + ÁFA/nap szállítási díjat a költségvetésről szóló 
3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalékkeret terhére biztosítja, és 
felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott szerződés 2014. évre eső 
költségét a 2014. évi költségvetés tervezésekor tervezze be. 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot 
és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy együttesen vizsgálják meg 
a 2013/2014. tanév II. félévében az iskolabusz szolgáltatás lehetőségét. 

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

 
Felelős:   1-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                3. pont: Tóth Gábor PKB elnök, Bánhidi László FVB elnök    
                2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1-3. pont: azonnal             
     4. pont: a döntést követő 8 napon belül       
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 481/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének 
elhelyezéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megállapodást 
kössön a Pest megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének 
részére a Budakeszi, Fő utca 103 (hrsz. 1861) alatti épület alagsori helyiségeiben, 
2013. október 22-vel kezdődően ellátási hely biztosításáról. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budakeszi, Fő utca 103. épület alagsorának megfelelő 
felújításáról vállalkozási szerződést kössön a BVV Kft-vel bruttó 1.147.750 Ft 
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összegben, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkerete. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. 
ügyvezetőjét, hogy a Budakeszi, Fő utca 103. épület alagsorának megfelelő 
felújításáról a melléklet szerinti ajánlat tartalmának megfelelően intézkedjen. 

 
 
Felelős:  1. és 2. pontok: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 3. pont:  Kovács Lajos Attila BVV Kft. ügyvezető 
Határidő:  1. és 2. pontok: a döntést követő 15 napon belül 
 3. pont:  2013. október 21. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 482/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata az „Őseink emlékére” tervezett emlékmű elhelyezéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nagy örömmel fogadja a 

Budakeszi Város Német Önkormányzat által „Őseink emlékére” tervezett emlékmű 
elhelyezését, és köszönetét fejezi ki. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megnevezett 
emlékmű elhelyezését támogatja a Fő utca 204-210 előtti terület tereprendezésével, 
és az emlékmű környezetének rendezésével a BVV Kft-n keresztül. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 
Főépítészét, hogy a Templom tértől az Erdő utcáig terjedő közterület szakaszra 
dolgozzon ki területrendezési koncepciót. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 
Német Önkormányzatát, hogy a 3. pont szerinti koncepció alapján dolgozzon ki 
területrendezési tervet. 

 
Felelős:    1-2. pont: dr. Csutorán dr. Győri Ottilia polgármester 

  3.pont: Dénes György főépítész 
  4.pont: Schrotti János BVNÖ elnök 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 
3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
4. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata az Etheles park területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás terveiről * 

az 593/2013. (XI. 14.) Kt. határozattal visszavonva 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Árpád fejedelem 
tér – Arany János utca – Etheles park – Konth Miklós utca által határolt területre 
vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás bemutatott terveit, valamint az államigazgatási 
szervek által megfogalmazott véleményekre adott válaszokat a melléklet szerint.   
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 485/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi 663 és 664 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítással történő 
cseréjéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, 
hogy a Budakeszi 663 és 664 hrsz.-ú ingatlanokat értékegyeztetést követően el 
kívánja cserélni. 

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

hogy az 1. pont szerinti ingatlanok kialakításhoz a geodéziai mérést készíttesse el. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
geodéziai munkák elkészítésére bruttó 80.000 Ft összeget biztosít a 3/2013. (III. 
06.) rendelet általános tartalékkeret terhére. 

 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 3. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntés követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 486/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1846 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 85. szám 
alatt található ingatlan 1445/10000 arányú tulajdonrészének megvásárlásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy tárgyalja meg a Budakeszi 1846 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 85. szám alatt található ingatlan 1445/10000 
arányú tulajdonrészének megvásárlásának lehetőségeit. 
 
Felelős:  Bánhidi László FVB elnök 
Határidő:  a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 487/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a BVV Kft. támogatási szerződésének 4. számú módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2013. évi 

támogatási szerződésének 4. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. A Képviselő-testület a 8.276.480,- forint többlet működési támogatást az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) számú rendelet 
általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező szerződésmódosítást aláírja. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 488/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2013. évi nyári intézményi karbantartási munkáiról szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013. évi nyári intézményi karbantartási 
munkáiról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri, 
hogy a megjelölt - még el nem végzett munkákat - az oktatási tevékenység legkisebb 
zavarásával az őszi szünet idejében végezze el.  

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

hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a BVV Kft. ügyvezetőjét. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 489/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskolában a rászoruló gyerekek 
támogatásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszin élő, a 
Széchenyi István Általános Iskolában tanuló, rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, rászoruló gyermekek tanévkezdésének támogatása 
céljából részükre tanszercsomagot ajándékoz. 

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

hogy kérjen be 3 árajánlatot a tanszercsomag beszerzésére, és felhatalmazza a 
legkedvezőbb ajánlatot tevővel az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban meghatározott a közérdekű kötelezettségvállalás 
aláírására és felkéri a tanszercsomagok átadására. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont: azonnal  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 490/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata az „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz való 
csatlakozásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván a 2013. 

szeptember 28-29-ai „Itthon vagy – Magyarország, szeretlek” programsorozathoz és 
az önkormányzat a Belügyminisztériumon keresztül 650.000 Ft összegben, vissza 
nem térítendő támogatást igényel. 

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

pályázat elektronikus úton történő benyújtására.  
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 491/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi Széchenyi u. 141. számú ingatlan 3,5 tonnánál nehezebb 
tehergépjárművekkel történő megközelítéséhez szükséges behajtási engedélyről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatósági szerződést köt 
az Alp-Inter Kft-vel (1165 Budapest, Futórózsa u. 54), mint a Prohászka Ottokár 
Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.) tornacsarnokának generál 
kivitelezőjével az építési terület 3,5 tonnát meghaladó tehergépjárművekkel 
történő megközelítéséhez szükséges behajtás tárgyában. 
 

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

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 492/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Kert utca- Domb utca kereszteződésben térfigyelő 
webkamera elhelyezéséről 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2092 

Budakeszi, Kert utca- Domb utca kereszteződésben 1 db 10X dome térfigyelő 
webkamera beszerzésével és telepítésével, továbbá a meglévő városi térfigyelő 
webkamera rendszerhez való integrálásával, valamint üzemeltetésével a Tranzit 
Network Távközlési Kft-t (1012 Budapest, Márvány utca 17. 8. em. 804., képviseli: 
Pataky Krisztián György ügyvezető igazgató) bízza meg és ennek 275.431,- Ft+ÁFA-
s fedezetét a 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkeret terhére biztosítja. 
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2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Tranzit Network Távközlési Kft-vel megkötendő vállalkozási 
szerződés, továbbá a szintén e vállalkozással 2012. december 19-én megkötött 
szolgáltatási és üzemeltetési szerződés 1. pontban meghatározottak szerinti 
módosításainak aláírására. 

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

az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a Tranzit Network Kft. ügyvezető 
igazgatóját.  

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

2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 493/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Márity László utca- Konth Miklós utca kereszteződésben 
térfigyelő webkamera elhelyezéséről 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2092 

Budakeszi, Márity László utca- Konth Miklós utca kereszteződésben 1 db 10X dome 
térfigyelő webkamera beszerzésével és telepítésével, továbbá a meglévő városi 
térfigyelő webkamera rendszerhez való integrálásával, valamint üzemeltetésével a 
Tranzit Network Távközlési Kft-t (1012 Budapest, Márvány utca 17. 8. em. 804., 
képviseli: Pataky Krisztián György ügyvezető igazgató) bízza meg és ennek 275.431,- 
Ft+ÁFA-s fedezetét a 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkeret terhére 
biztosítja. 
 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a Tranzit Network Távközlési Kft-vel megkötendő vállalkozási 
szerződés, továbbá a szintén e vállalkozással 2012. december 19-én megkötött 
szolgáltatási és üzemeltetési szerződés 1. pontban meghatározottak szerinti 
módosításainak aláírására. 

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

az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a Tranzit Network Kft. ügyvezető 
igazgatóját.  

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

2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 494/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata Budakeszi Város egyes ingatlanainak geodéziai felméréséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

főépítészét, hogy kérjen be három árajánlatot, a Dózsa György tér és az Erkel Ferenc 
Művelődési Ház, - és az Iskola köz és a Templom köz, valamint a patak partján lévő 
kis terület - közötti szakasz geodéziai munkáinak elvégzésére. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

főépítészét, hogy készítsen vázlat tervet a Szőlőskert utcai és a Kert utcai 
buszmegálló megvalósítására. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy készítsen geodéziai felmérést a 
Kert utcai buszmegálló környezetére. 

 
Felelős:    1.-2. pont: Dénes György főépítész 

  3. pont: Kovács Lajos Attila BVV Kft. ügyvezető 
Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: 2013. szeptember 15. 
3. pont: 2013. szeptember 15. 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 495/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Kert utcai buszmegálló peron felújítását és a hozzá csatlakozó 
járdaszakasz és lépcső megépítéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési  Kft-t, a Kert utcai buszmegálló peron 
felújítására és a hozzá csatlakozó járdaszakasz és lépcső megépítésére a jelenleg 
hatályos jogszabályok maradéktalan betartása mellett. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban szereplő 

munkák elvégzésére 1.600.000,-Ft, azaz keretösszeget biztosít a 2013. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános 
tartalékkeret terhére.   

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft-vel kötött támogatási szerződését a 1. és 2. pontban 
meghatározottak szerint módosítja, és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  

 
Felelős:  1. pont: Kovács Lajos Attila BVV Kft. ügyvezető  
                        2-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
                        3. pont: döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 496/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi Bölcsődébe fel nem vett gyermekek családi napköziben 
történő elhelyezésének támogatásáról szóló rendelet fedezetének biztosításáról 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Bölcsődébe fel nem 

vett gyermekek családi napköziben történő elhelyezésének 29/2013. (IX. 05.) rendelet 
alapján történő támogatására 2013. évben 500.000 forintot biztosít a költségvetésről 
szóló 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet általános tartalék kerete terhére. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

meghatározott rendelet 2014. évi költségvetésben kerüljön betervezésre kérelmek 
alapján megítélt támogatások fedezete.  

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

           2.pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 

           2.pont: 2014. évi költségvetés készítése 
  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 497/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Rathauskeller Kft-vel 2012. február 29. napján létrejött – Budakeszi, 
Fő utca 177. szám alatt található Városháza-pince épületre vonatkozó – bérleti 
szerződés felmondásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft-vel 

2012. február 29. napján kötött, természetben 2092 Budakeszi, Fő utca 177. szám 
alatti épület és pincehelyiségre vonatkozó bérleti szerződést, annak XI. fejezet, 3. c) 
pontja értelmében rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondja. 

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

hogy a rendkívüli felmondásról szóló levelet a Rathauskeller Kft. ügyvezetőjének 
küldje meg. 

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

    2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 498/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Fő utca 177. szám alatt található Városháza-pince épület – 
bérleti lehetőségeinek felméréséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a következő rendes Képviselő-testületi ülésre 
mérje fel a Budakeszi, Fő utca 177. szám alatt található Városház-pince épületének 
bérleti lehetőségeit. 
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Felelős:   Bánhidi László FVB elnök 
Határidő: 2013. október 31. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 499/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat megvalósítását segítő 2 fő „sportember” kiválasztása tárgyú 229/2013. (V. 
9.) Kt. határozat módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 229/2013. (V. 09.) Kt. 

határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 3.1 pontjának utolsó mondata 
az alábbiak szerint módosul: 
 
„3.1. A munkavégzés gyakorisága: minimum egy alkalommal havonta, de a projekt 
végéig maximum összesen 18 alkalommal, alkalmanként 5 órában (az este 18:00 
órától hajnal 01:00 óráig tartó idősávban).” 
 
A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 6.1 pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
 
„6.1. A Megbízottat a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéért a szerződés 
aláírásától kezdve minimum 1 alkalommal havonta, de a projekt végéig maximum 
összesen 18 alkalommal, alkalmanként 5 órában történő munkavégzés ellenében 
bruttó 12.067,- Ft/alkalom díjazás illeti meg.” 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező 1. számú szerződésmódosítás 
aláírására.  

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 500/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázat pályázatírásra és pályázati menedzsment 
feladatok ellátására vonatkozó közbeszerzés elbírálásához Bíráló Bizottság 
létrehozásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület „Az EGT-Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által finanszírozott „Önkormányzati 
szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása 
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területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” című pályázat pályázatírásra és 
pályázati menedzsment feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás 
lefolytatásához az alábbi személyekből álló Bíráló Bizottságot válassza meg: 

 
a) Kovácsné Borbás Csilla pénzügyi osztályvezető 
b) Koncvald Gábor,  
c) dr. Somogyi Farkas József jogász 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 501/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata az oktatásügyért és az egészségügyért emlékérem díjak pénzügyi 
fedezetéről 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, valamint a 
Budakeszi Emlékérem megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 
2.) rendeletében alapított oktatásügyért és egészségügyért emlékérem díjak esetében 
nettó 100.000. – 100.000.- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetés terhére a díjazottak 
részére.  
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 502/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolóját melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 503/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” keretében vállalkozó megbízásáról az új szennyvíztisztító 
telep területének lőszer-mentesítése tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
keretében az új szennyvíztisztító telep területének lőszer-mentesítési munkái 
végrehajtásával a Tornádó Trade 2000 Műszaki Tanácsadó, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.–t (1097 Budapest, Vágóhíd u. 60. III/II/8.) bízza meg 19,- 
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Ft/m2 + ÁFA egységáron a 12.600 m2 területet figyelembe véve 239.400,- Ft + 
ÁFA összegért, melynek fedezete a pályázat keretösszege. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pontban szereplő munkákra vonatkozó szerződés aláírására. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 504/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi Bölcsőde 2012-2013. nevelési évről, és a 2013-2014. évi 
tanévkezdésről szóló beszámolójáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Budakeszi 

Városi Bölcsőde intézményvezetőjének beszámolóját a 2012-2013. nevelési évről, és 
az új tanévkezdésről, melyet átdolgozásra visszaküld. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, 

Közművelődési és Jogi Bizottság elnökét, hogy a beszámoló készítéséhez a tematikát 
határozza meg Budakeszi Városi Bölcsőde intézményvezetőjének. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Városi 

Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy nyújtsa be a 2. pontban meghatározott támpontok 
szerint elkészített beszámolóját. 

 
Felelős:    1.-2. pont: Czifra Zsuzsanna elnök 

  3.pont: Szegulja Miklósné Budakeszi Városi Bölcsőde vezetője 
Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 505/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Szivárvány Óvoda 2013-2014. új tanévkezdésről szóló beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda intézményvezetőjének 
beszámolóját a 2013-2014. új tanévkezdésről a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, 
továbbá megköszöni a munkáját.  
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal             
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 506/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Pitypang Sport Óvoda 2012-2013. nevelési évről, és a 2013-2014. új 
tanévkezdésről szóló beszámolójáról 
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Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda intézményvezetőjének 
beszámolóját a 2012-2013. nevelési évről a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és a 
2013-2014. új tanévkezdésről, továbbá megköszöni a munkáját.  
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal             
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 507/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola 2012-2013. tanítási évről szóló 
beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezetőjének beszámolóját a 2012-2013. tanítási évről a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, továbbá megköszöni a munkáját.  
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal             
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 508/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Nagy Sándor József Gimnázium 2012-2013. tanítási évről szóló 
beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium 
intézményvezetőjének beszámolóját a 2012-2013. tanítási évről a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, továbbá megköszöni a munkáját.  
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal             
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 509/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola 2012-2013. tanítási évről 
szóló beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola 
intézményvezetőjének beszámolóját a 2012-2013. tanítási évről a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja, továbbá megköszöni a munkáját.  
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal             
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 510/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi Civil Kerekasztal megalakításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a 

városban működő civil szervezetek közti szorosabb együttműködés elősegítése 
érdekében megalakítja a Budakeszi Civil Kerekasztalt a városban működő 6 
legnagyobb tagsággal rendelkező civil szervezetének részvételével. 

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

hogy a kerekasztal alakuló ülésének előkészítéséről gondoskodjon. 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy Budakeszi Város Közművelődési koncepcióját az 1. pont szerint módosítsa. 
 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1.  pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 511/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Makkosmária városrészben tervezett további csatornák vízjogi 
létesítési engedélyének beszerzéséhez szükséges, a 2582 hrsz. ingatlanon 
megépítendő közcélú vízi létesítmény elhelyezésére és az ezzel kapcsolatos 
kártalanításra vonatkozó megállapodás megkötéséről a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 82/2013. (II. 

28.) határozatában foglaltak szerint Makkosmária városrészben megépíteni tervezett 
további csatornák vízjogi létesítési engedélye beszerzéséhez szükséges, a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötendő, a 2582 hrsz. ingatlanon közcélú vízi 
létesítmény elhelyezésére és az ezzel kapcsolatos kártalanításra vonatkozó 
megállapodást a melléklet szerint. Az 51.600.- Ft + ÁFA kártalanítási összeg 
fedezete a 3/2013. (III. 06) önkormányzati rendelet 3. melléklet kiadások 7. sora. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására. 
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 512/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Makkosmária területére vonatkozó HÉSZ módosítás állapotára 
vonatkozó tájékoztatásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a főépítész 

tájékoztatását a Makkosmária területére vonatkozó HÉSZ módosítás állapotáról. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy tájékoztassa a lakosságot az Erkel Ferenc Művelődési Központban 
2013. november 13-án 18.00 órakor megrendezendő Makkosmária területére 
vonatkozó HÉSZ módosításról. 

 
Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 513/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 229. 
szám alatti ingatlan elidegenítéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 

Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 229. szám alatti 
ingatlan elidegenítésére a határozat mellékletét képező tartalommal, azzal a 
kiegészítéssel, hogy:  
- a pályázat benyújtási határideje 2013. december 2. és a többi határidő ehhez 

igazodva kerüljön meghatározásra 
- több érvényes pályázat estén a pályázat kiírója nyílt licit alkalmazásával dönt az 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati felhívás és pályázati kiírás 
megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu és az ingatlan.com weboldalon, a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az ingatlan-közvetítők bevonásának lehetőségét vizsgálja meg az 
ingatlan értékesítése során és arra dolgozzon ki javaslatot. 

 
Felelős:  1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                   3.pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. és 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 514/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Reviczky utca tervezéséről és építési engedélyeztetéséről * a 

628/2013. (XI. 14. ) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Reviczky utca Hajós utca 

és Barackvirág utca közötti szakaszát lakossági részvétellel 2014. évben felújítja.  
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy az 1. pontban megnevezetett utca 
tervezésére kérjen be 3 árajánlatot, azt készítesse el a hatályos jogszabályoknak 
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megfelelően, melynek fedezetére 478.000.- Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkerete terhére. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a 2. 
pont szerinti módosított, 2013. évi Támogatási Szerződést aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a tervet a Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjessze be jóváhagyásra.  

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt 
a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a Hajós utca 
vízelvezetésének kivitelezése tárgyában 329.146,- Ft bruttó összegben, melynek 
fedezete a 2013. évi költségvetési rendelet 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. melléklet 
céltartalék út és járdakerete. 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy 5. pontban szereplő vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős:   1., 3., 5., 6. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

    2.,4. pont: Kovács Lajos Attila BVV Kft. ügyvezetője 
Határidő: 1. pont: azonnal 
   2. pont: a döntés követő 30 napon belül 
   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
   4. pont: folyamatos 
                5., 6.  pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 515/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1846 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 85. szám 
alatt található ingatlan 1445/10000 arányú tulajdonrészének megvásárlásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi 1846 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 85. szám alatt található ingatlan 1445/10000 
arányú tulajdonrészének megvásárlásáról szóló döntést elnapolja, az ajánlatot 
függőben tartja a kezdeményezett ingatlan értékesítések megvalósulásáig.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Polgármesteri Hivatalt, 

hogy az 1. pontban megjelölt ingatlan bejárásáról gondoskodjon, melyről készítsen 
fényképes beszámolót. 

 
Határidő: 1.  pont: azonnal 

2. pont: 2013. október 31. 
Felelős:   1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

          2.pont: dr. Remete Sándor jegyző  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 516/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a TÁMOP 5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat végrehajtását segítő 2 fő szociális munkás kiválasztása tárgyú 193/2013. 
(IV. 25.) Kt. határozat módosításáról  
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2013. (IV.25.) Kt. 
határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 

 
A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 3.2 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

 
„3.2 Az ifjúsági koordinátor további szakmai feladata, hogy: 
- EMK, azaz Erőszakmentes Kommunikációs foglalkozásokat tartson a projekt 

célcsoportjának. 
 

A foglalkozások havonta minimum kétszer (kéthetente), alkalmanként 4-4 órában 
zajlanak, Megbízó által biztosított helyszínen. A foglalkozások időpontja főszabály 
szerint a péntek, 15:00 órától 19:00 óráig.” 

 

A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 3.3 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép: 
 

„3.3 Megbízott a munkavégzés ütemezésétől a Megbízóval előzetesen egyeztetett 
módon eltérhet, amennyiben ez az eltérés összességében nem veszélyezteti az 
összesen teljesítendő óraszám (720 óra a projekt végéig, azaz legkésőbb 2014. 
szeptember 18-ig) elérését.” 

 

A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 3.2 pontjának szövegezése és 

számozása az alábbiak szerint módosul: 
 

„3.4 A Megbízott a szolgáltatásokat köteles megfelelő szakmai felkészültséggel 
nyújtani és a teljesítés érdekében a 3.1 és a 3.2 pontokban megjelölt tevékenységben 
személyesen közreműködni.” 

 
A megbízási szerződések eddigi 3.3 és 3.4 pontjainak számozása 3.5, és 3.6 pontra 
módosul. 

 
A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 6.2 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

 
„6.2 A Megbízott a jelen szerződés 3.2 pontja alapján végzett tevékenységéért a 
megvalósult alkalmak alapján számított bruttó 2.715 Ft-os órabérre tarthat igényt.” 

 
A megbízási szerződések eddigi 6.2 és 6.3 és 6.4 pontjainak számozása 6.3, 6.4 és 6.5 
pontra módosul. 
A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések egy 4. számú, a plusz szakmai 
tartalom időbeli ütemezését tartalmazó táblázattal egészülnek ki a melléklet szerinti 
tartalommal. 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítások aláírására.  
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 517/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a 2013. évi tűzifa biztosításáról a szociálisan rászorulók részére 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalék keretéből 550.000.-
Ft-ot biztosít tűzifa vásárlás céljára. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1. 
pontban meghatározott összeget pénzeszköz átadási megállapodás keretében átadja a 
Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak annak érdekében, hogy a HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül valósítsa meg a tűzifa vásárlás és kiosztás 
lebonyolítását. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri HÍD Szociális és 
Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy a 2. pont szerinti megállapodás alapján 
gondoskodjon a tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról a szociálisan rászoruló 
Budakeszi lakosok részére. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 3. pontban meghatározott pénzeszköz átadási megállapodás 
aláírására. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy a szociális tűzifa kiosztásában 
működjön közre.  

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

            5.pont: Kovács Lajos Attila a BVV Kft. ügyvezetője 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
       3. pont: 2013. október 31. 
       4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
       5. pont: 2013. október 31. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 518/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata az állami fenntartásba került intézmények pénzkezelésével kapcsolatos 
megbízási szerződések megkötéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami fenntartásba 

került intézmények pénzkezelésére megbízási szerződést köt 2013. szeptember 1-től 
határozatlan időre a következők szerint: 

 
Horváth Eleonóra (Nagy Sándor József Gimnázium) 10.000.-Ft/hó 
Gadó Mónika       (Széchenyi István Általános Iskola)   5.000.-Ft/hó 
Loór Zsuzsanna    (Széchenyi István Általános Iskola) 20.000.-Ft/hó 

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

összegek fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 
06.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében szereplő 1. Személyi juttatások és 2. 
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Munkaadókat terhelő járulékok sorainak terhére biztosítja, 2014. évtől az 
önkormányzat költségvetésébe betervezi. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse az érintetteket, valamint felhatalmazza 
a polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződések aláírására. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 

          3.pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 519/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Pitypang Óvoda és a Szivárvány Óvoda létszám bővítéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda 

álláshelyeinek számát 29,75 főről 33 főre emeli 2013. október 1-től. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda 
álláshelyeinek számát 26,25 főről 28,5 főre emeli 2013. október 1-től. 

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

hogy az 1. és 2. pont szerinti döntésről az intézményvezetőket értesítse. 
 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

      3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 520/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a nevelési intézmények létszámtúllépésének engedélyezéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 

Pitypang Sport Óvoda a 2013/2014-es tanévben túllépje a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 4. mellékletében előírt maximális tanulói létszámokat 
az alábbiak szerint:  

 
Halacska / középső csoport 26 fő 
Mókus / középső csoport 26 fő 
Csiga / nagycsoport 26 fő 
Maci / nagycsoport 27 fő 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pitypang Sport 

Óvoda intézményvezetőjét, hogy a létszámtúllépés engedélyezéséhez szükséges 
jóváhagyásokat az érintett szülői szervezetektől szerezze be. 

 
Felelős:   1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
     2. pont: a Pitypang Sport Óvoda intézményvezetője 



 208

Határidő: 1. pont: azonnal 
     2. pont: a döntést követő 15 napon belül              
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 521/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi 
városát bemutató PR film készítéséről tárgyú 184/2013. (IV. 25.) Kt. határozatának 
visszavonásáról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi városát bemutató 
PR film készítéséről tárgyú 184/2013. (IV. 25.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 522/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város forgalomtechnikai felülvizsgálatáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező árajanlatok alapján a Tandem Mérnökiroda Kft-t (1033 Budapest, Polgár u. 
12.) bízza meg a Budakeszi Város forgalomtechnikai felülvizsgálatával bruttó 
1.600.200.- Ft összegért, melynek fedezete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) önkormányzati rendelet általános 
tartalékkerete. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti munka elvégzésével kapcsolatos szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 523/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata Budakeszi egyes közterületei közvilágításának tervezéséről és 
engedélyezéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a Budakeszi Hajós utca teljes szakasza, Fűzfa - Fenyő utcák és a 
közvilágításának tervezésére és engedélyezésére kérjen be ajánlatokat a következő 
tartalommal: 
 

- az ajánlatok terjedjenek ki a tervezés és engedélyezés valamennyi 
költségelemére, 

- az ajánlat az engedélyezési és kiviteli terveket egyaránt tartalmazza, 
- a tervezési költségvetés szükség esetén a beruházásokat több, egymás után 

megvalósítható szakaszra bontva tartalmazza. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 524/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Erdő utca 142. szám alatti kommunális hulladék 
elszállításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, Erdő utca 142. 

szám alatti kommunális hulladék elszállítását a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. által utólagosan jóváhagyja. 

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

munka elvégzésére 50.000.- Ft, összeget biztosít a 2013. évi önkormányzati 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkeret terhére. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft.-vel kötött támogatási szerződését a 1. és 2. pontban 
meghatározottak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, vizsgálja meg az elszállított kommunális hulladék költségek áthárításának 
lehetőségeit. 

 
Felelős:  1.- 3. pontra: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
             4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal  
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
                        3. pont: azonnal 
                        4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 525/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján a Budakeszi Rendőrőrs 
részére adományozandó 1 db Dacia Duster terepjáró megrendeléséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 

100.000.-Ft előleg megfizetése mellett 1 db Dacia Duster terepjárót rendel meg a 
melléklet szerint, melynek fedezete a 2013. szeptember 13. napján megtartott 
„Közbiztonsági bál” bevétele, a befizetett közérdekű kötelezettségvállalások összege, 
és az önkormányzatok hozzájárulása a melléklet szerint. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzeszköz átadási 

megállapodást köt az érintett települések önkormányzatainak polgármestereivel az 1. 
pont szerinti személygépjármű teljes vételárának biztosítása érdekében. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, a határozat mellékletét képező Gépjármű Megrendelés (UD13/00336) 
aláírására. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, az 1. pont szerinti személygépjármű adásvételi-szerződésének 
aláírására azt követően, hogy a személygépjármű teljes 3.604.950.-Ft vételára 
Budakeszi Város Önkormányzatának rendelkezésre áll. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 

személygépjármű teljes vételárának biztosítása érdekében, amennyiben szükséges 
100.000.- Ft-ot biztosít a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 3/2013. 
(III. 06.) rendelet általános tartalékkerete terhére. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. 2. 3. 4. pont: azonnal 
  5. pont: a teljes vételár rendelkezésre állása 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 526/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a 395/2013. (VII. 30.), és a 396/2013. (VII. 30.) Kt. határozatok 
végrehajtásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

395/2013. (VII. 30.) Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

396/2013. (VII. 30.) Kt. határozat végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatóját 
tudomásul veszi. 

 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban 

lévő segédmotor-kerékpárokat a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
üzemeltesse, valamint a ZD4THE0046S001432 alvázszámú segédmotor-kerékpárt, a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal közterület-felügyelője a közterület-felügyelői 
feladatok hatékonyabb elvégzése céljából használja. 

 
4.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel megkötendő 
üzemeltetői szerződés 2. pontban meghatározottak szerinti aláírására. 

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

az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a BVV Kft. ügyvezető igazgatóját.  
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-3. pont: azonnal 

4-5. pont: a döntést követő 15 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 527/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Nagy Sándor József utca tervezéséről és építési 
engedélyeztetéséről * a 628/2013. (XI. 14. ) Kt. határozattal visszavonva 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Sándor József utcát 
teljes hosszán 2014. évben felújítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy az 1. pontban megnevezett utca 
tervezésére kérjen be 3 árajánlatot, azt készítesse el a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, amelyre 615.000,- Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkerete. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a 2. 
pont szerint módosított 2013. évi támogatási szerződését aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az elkészült terveket a 
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elé jóváhagyásra terjessze be. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a 2014. évi költségvetésbe az utca kivitelezését tervezze be. 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft., hogy haladéktalanul kezdje meg a Nagy 
Sándor József utca kátyúzását, illetve útkarbantartását.  

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

     2., 4., 6. pont: Kovács Lajos Attila BVV Kft. ügyvezetője 
                 5. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1., 6. pont: azonnal 
   2. pont: a döntés követő 30 napon belül 
   3., 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
                5. pont: 2014. február 15. 
                6. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 528/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi, József Attila utca tervezéséről és építési engedélyeztetéséről 
* a 628/2013. (XI. 14. ) Kt. határozattal visszavonva 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila utcát a 

Barackvirág és Hajós utca közötti szakaszon 2014. évben felújítja. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy az 1. pontban megnevezett utca 
tervezésére kérjen be 3 árajánlatot, azt készíttesse el a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően, amelyre 600.000.- Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkerete. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. a 2. pont 
szerint módosított, 2013. évi támogatási szerződését aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az elkészült tervet a 
Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjessze be jóváhagyásra. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletbe az utca kivitelezésének költségeit 
tervezze be. 

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

    2. és 4. pont: Kovács Lajos Attila a BVV. Kft. ügyvezetője 
    5. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 
   2. pont: a döntés követő 30 napon belül 
   3. és 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
                5. pont: 2014. február 15. 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 529/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Reviczky utca, Nagy Sándor József utca, és József Attila 
utca ütemterveinek elkészítéséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 
ügyvezetőjét, hogy készítsen ütemtervet a Budakeszi, Reviczky utca, Nagy Sándor József 
utca és József Attila utcák tervezéséről és építési engedélyeztetéséről. 
 
Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző, 

     Kovács Lajos Attila BVV Kft. ügyvezetője 
Határidő:  a következő Képviselő-testületi ülés 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 530/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata Szirmai Gábor kérelméről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya által megtartandó helyszíni 
szemlén, melyet a Budakeszi, Skót utca – Alkony utca sarkán található - Szirmai 
Gábor által épített – támfalban elhelyezett muzeális értékek megtekintése céljából 
tart.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a 1. pontban megjelölt ingatlan és az azon létesített felépítmény 
tulajdonviszonyait tisztázza, ezt követően a témában készüljön ismét előterjesztés. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy az 1. pontban megjelölt helyszíni szemle időpontját valamennyi érdekelt féllel 
egyeztesse le. 

 
Felelős:    1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                 2. és 3. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. és 3. pont: a döntést követő 60 napon belül 

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 531/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városi Polgárőr KKHSz. polgárőr gépjárműveinek 
elhelyezéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Budakeszi Városi 

Polgárőrség KKHSz. polgárőr gépkocsijainak szolgálati időn kívüli parkolói 
elhelyezésével kapcsolatban hozzájárul ahhoz, hogy: 

 
- a FAY016 frsz. Opel Astra típusú polgárőr gépkocsi a Polgármesteri Hivatal előtti 

szolgálati parkoló 20. számú parkolóhelyén, míg a 
- a GBJ034 frsz. Opel Frontera típusú polgárőr gépkocsi a Polgármesteri Hivatal 

mellett – a Fő utca páros oldalán lévő parkoló – felső parkoló öblében, közvetlenül 
a járda melletti parkolóhelyen parkoljon. 

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

hogy az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakeszi Városi Polgárőr 
KKHSz. elnökét. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 532/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 533/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Green-Dental Kft. ingyenes használati szerződésének módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Green-Dental Kft. 

ingyenes használatba adási szerződésének módosítása tárgyú 390/2013. (VII. 30.) 
Kt. határozatát visszavonja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város 

Önkormányzata és a Green-Dental Kft. között létrejött ingyenes használatba adási 
szerződést a melléklet szerint módosítja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 2. pont szerinti tartalommal az ingyenes használatba adási 
szerződés módosítását aláírja. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. és 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 534/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városi Polgárőrség KKhSz üzemanyag támogatási kérelme 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Budakeszi Városi 

Polgárőrség KKhSz elnökének kérésével, és a szervezet FAY-016, illetve GBJ-034 
forgalmi rendszámú gépjárműveinek üzemanyag költségeihez 2013. szeptember 1-től 
2014. március 31-ig hozzájárul - utólagos kifizetéssel, számla és útnyilvántartás 
alapján - havonta 50.000.- Ft-tal, valamint ennek 2013. évre eső 150.000.- Ft-os 
fedezetét a 3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkerete terhére biztosítja, illetve 
2014. évre eső 200.000.- Ft-os fedezetét a 2014. évi költségvetésébe betervezi.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására.  
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő döntésről értesítse Budakeszi Város Polgárőrség KKhSz 
elnökét. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 535/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a 2013. évi közmeghallgatás előkészítéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, valamint a Budakeszi 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003.(VI. 
01.) számú önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése értelmében 2013. november 
20-án, szerdán 18 órakor közmeghallgatást tart az Erkel Ferenc Művelődési 
Központban. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon a közmeghallgatás közzétételéről a helyben szokásos módon, 
Budakeszi Város Önkormányzatának valamint a Budakeszi Hírmondó honlapján. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 536/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata Mezei Mária sírkövének helyreállításáról és mellszobrának újbóli 
elkészíttetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy kérjen be 3 árajánlatot a sírkő helyreállítása és a mellszobor újbóli elkészíttetése 
tárgyában. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerint bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot adóval kössön szerződést.  

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyreállítás költségeire 

500.000.- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III. 06.) számú rendelet általános tartalékkerete terhére. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül  

2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
3. pont: azonnal 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 537/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Rathauskeller Kft. lejárt tartozásának fizetési meghagyás útján 
történő érvényesítéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft-vel, mint 

bérlővel szemben, a nem teljesített fizetési kötelezettség elmaradása miatt, a fennálló 
3.050.199.- Ft összegű tartozás érvényesítésére fizetési meghagyásos eljárást 
kezdeményez. 

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

fizetési meghagyási eljárást készítse elő és kezdeményezze a közjegyzőnél. 
 
3. A 91.506.- Ft eljárási díj pénzügyi fedezete az Önkormányzat 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) Kt. rendelet, 2. melléklet, 3. sor, dologi 
kiadások kerete. 

 
Felelős:   1. és 3. pont: polgármester 

    2. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 
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Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 
          2.pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 538/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám 
alatt található pince hasznosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerint a 

pincehelyiség pályázati kiírást az alábbi módosításokkal:  
- az elbírálás szempontjából 50 %-ban az árat és 50%-ban a tartalmat veszi alapul, 
- a benyújtás időpontja: 2013. november 15., 
- a bérlő 3 havi kauciót köteles fizetni. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Polgármesteri 
Hivatalt, hogy szervezzen bejárást az 1. pontban megjelölt ingatlanon. 

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Polgármesteri 
Hivatalt molinó elhelyezésére a 1. pontban megjelölt ingatlanon. 

4. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 
gondoskodjon a pincehelyiség pályázati kiírásának megjelentetéséről a 
varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az 
ingatlan.com honlapon, a helyi ingatlanközvetítő irodák értesítése útján, valamint a 
Budakeszi Hírmondóban. 

 
Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: 2013. szeptember 26. 
                3. pont: 2013. november 15. 

4. pont: a döntést követő 5 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 539/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata a Pest Megye Közgyűlése által alapított díjak adományozására 

 
1.  Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben „Pest Megye 

Díszpolgára” címre Balczó Andrást javasolja.  
 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben „Év Sportolója 
díj” címre, Pest Megye legjobb testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos sportolója 
kategóriában Szabó Ozor Jánost javasolja.  

 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben „Év legjobb 
Csapata díj” címre, Pest Megye legjobb utánpótláskorú csapata kategóriában 
Budakeszi Labdarúgó Akadémiát javasolja. 

 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben „Év Szabadidő és 
Sport Szervezete díj” címre Pest Megye legeredményesebb szabadidő és sport 
szervezete kategóriában Rúzs Táncegyüttest javasolja. 

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

hogy a javaslatokat küldje meg a Pest Megyei Önkormányzat Elnöke részére. 



 217

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 2013. október 4. 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 540/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég 
Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív 
társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések 
kialakítása érdekében” című pályázat önköltségének biztosításáról, a pályázat 
beadásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EGT-Norvég 

Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által finanszírozott 
„Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és 
közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb települések kialakítása érdekében” 
című pályázaton indulni kíván a következő feltételekkel: 

- támogatás formája: vissza nem térítendő, 
- támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 95%-a, 
- megpályázott összeg: a beruházás teljes költségvetése 1.450.760 EUR azaz 

435.344.061.-Ft, 
- Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 

30%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 70%-
át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és 
időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban igényli, az egyes 
szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján, 

- az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 70%-át Budakeszi 
Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett szükség esetén 
megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2014. évi 

költségvetés terhére vállalja a „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-
2014” (Norvég Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése 
az innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb 
települések kialakítása érdekében” című pályázat 72.538 EUR (22.667.443.-Ft) 
önrész finanszírozását a következők szerint:  

a) a Budakeszi Város Önkormányzatára eső 27.774 EUR (8.334.422.-Ft) önrész 
összegét a 2014. évi költségvetés terhére. 

b) a fennmaradó 44.765 EUR (13.433.081.-Ft) összeget a projektben résztvevő 
Budajenő, Páty, Perbál és Tök községek önkormányzatai által átvállalt pénzeszköz 
terhére. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi 

Város Önkormányzata az 1. pontban szereplő pályázat pályázatírására és a pályázat 
menedzsment feladataival a HitesyBartuzHollai Euroconsulting Kft-t (1054 
Budapest, Vértanúk tere 1. félemelet 7.) bízta meg, melynek összesen nettó 
11.430.400- Ft összegért, azzal a kikötéssel, hogy a pályázat menedzsment feladataira 
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vonatkozó szerződésrész csak a pályázat jóváhagyását követően a támogatási 
szerződés megkötésével egyidejűleg lép hatályba. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” 
(Norvég Alap) által finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az 
innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb 
települések kialakítása érdekében” című kiírásra a pályázatot nyújtsa be azzal a 
feltétellel, ha az 1. és 2. pont szerinti valamennyi feltétel dokumentáltan igazolható. 

 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  2013. szeptember 30. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 541/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata az ügyvédi tájékoztatóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek 
tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Disztós Dóra ügyvéd 
folyamatban lévő peres és nem peres ügyekről szóló írásbeli tájékoztatóját 
elfogadja. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse dr. Disztós Dóra ügyvédet. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 542/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Rathauskeller Kft. beszámítási kérelme tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft.-vel 
2012. február 29-én kötött bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását 
követően fennálló 3.050.199,- Ft összegű követelés ellenértékeként, a 
Rathauskeller Kft. beszámítási kérelmének részben helyt ad, és a padlófelújítás és 
villanyszerelés 3.501.140,- Ft-os teljes összegének a felét, 1.750.570.- Ft-ot fogad 
el beszámítási értékként.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti szerződésben 
megállapított 600.000.- Ft kaució összegét visszatartja a bérleti díj hátralék 
ellenértékeként, továbbá fenntartja a fizetési meghagyásban feltüntetett 
követeléseit, ebből következően a beszámítás figyelembe vételével a 
Rathauskeller Kft-vel fennálló követelésének összege: 1.505.063.- Ft. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Rathauskeller Kft. ügyvezetőjét. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 
ügyvédet, hogy a fizetési meghagyásos, illetve ellentmondás okán perré alakuló 
eljárásban az 1., 2. és 3. pontban foglaltak szerint járjon el.  

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

    4. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő: 1., 2. pont: azonnal 
                3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

    4. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 543/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata az Eteles park építési szabályzatáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Eteles park területén 

tervezett ingatlanok 5 méter magas beépítési paraméterét 6,5 méterre emeli, valamint 
a 6 méteres előkertet 5 méteresre csökkenti. 

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

a 1. pontban megjelölt változtatásokkal kapcsolatosan 2013. október 25. napjára 
egyeztető tárgyalást hívjon össze. 

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

2. pont: 2013. október 18. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 544/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” támogatási szerződésének módosításáról  
 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében 
eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel 2012. 
április 20-án létrejött, 2013. szeptember 20-án módosított támogatási szerződés 
költségkeretének (1. melléklet) a 2. melléklet szerinti módosítását. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú melléklet 

alapján a 347.181.893.- Ft. önerőt a 2014. évi önkormányzati költségvetési 
rendeletben 200.000.000.- Ft-ot és 2015. évi önkormányzati költségvetési rendeletben 
147.181.893.- Ft-ot biztosít. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében 
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eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel 2012. 
április 20-án létrejött, 2013. szeptember 20-án módosított támogatási szerződés, 
műszaki indikátorainak a 4. melléklet szerinti módosítását.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a KEOP-

1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” 
megvalósítására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében 
eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel 2012. 
április 20-án létrejött, 2013. szeptember 20-án módosított támogatási szerződés, és a 
projekt megvalósulása határidejének 2015. május 31-re történő megváltoztatását. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró 
Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.-vel az 1. pont 
szerintieket rögzítő szerződésmódosítás aláírására. 

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

5. pont:  a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntését követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 545/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” keretében készülő előzetes régészeti dokumentáció 
megrendelése tárgyú 474/2013. (IX.05.) Kt. határozat módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 474/2013. 
(IX.05.) Kt. határozatát, úgy hogy elfogadja a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti 
Örökségvédelmi Központ által a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” keretében az előzetes régészeti 
dokumentáció elkészítésére megküldött szerződés-tervezetben szereplő, mellékelt 
díjszabás szerinti 3.099.000,- Ft + áfa árat. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja az 1. 

pont szerinti az előzetes régészeti dokumentáció elkészítésére vonatkozó 
szerződés polgármester általi aláírását. 

 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 546/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Szőlőskert csomópont – Káposztás – tervezett szennyvíztelep irányú 
feltáró út javasolt vonalvezetéséről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szőlőskert 
csomópont – Káposztás – tervezett szennyvíztelep irányú feltáró út javasolt 
vonalvezetését. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az 

önkormányzat ügyvédjét, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosaival folytasson 
tárgyalásokat az 1. pont szerinti nyomvonal kialakítása tárgyában. 

 
 

Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester,  
              dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. november 30. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 547/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi, 1881 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 127. 
szám alatt található, „kivett lakóház udvar” megnevezésű ingatlan hasznosítására 
vonatkozó szerződés jóváhagyásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, 1881 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 127. szám alatt található, „kivett lakóház 
udvar” megnevezésű ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződést a határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy Budakeszi Város Német Önkormányzatával az 1. pont szerinti 
szerződést ügyvédi jóváhagyást követően aláírja 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 548/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1866 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati ingatlanrészére 
vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KESZIVÍZ Kft. (2092 

Budakeszi, Fő u. 111.) és Budakeszi Város Önkormányzata között 2004. július 1-jén 
10 év határozott időre kötött, a 2092 Budakeszi, Fő u. 111. szám alatti 46 m2 
alapterületű irodahelyiségre vonatkozó bérleti szerződést a felek közös 
megegyezésével 2013. október 31. napjával megszünteti. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás aláírására az önkormányzat 
ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. október 31. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 549/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1866 hrsz.-ú ingatlan önkormányzati ingatlanrészének 
bérbe adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyiségbérleti szerződést 

köt a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel (1134 Budapest, Váci út 23-27.) a Budakeszi 
belterület 1866 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 111. szám alatt 
található 46 m2-es önkormányzati tulajdonú irodahelyiség és annak rendeltetésszerű 
használatához szükséges egyéb helyiségek bérbe vételére 2013. november 1. 
napjától határozatlan időre, havi 100.000.- Ft + Áfa bérleti díj ellenében, évente az 
infláció mértékével növelve, amely összeg a rezsiköltségeket nem tartalmazza. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti helyiségbérleti szerződés aláírására az 
önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 550/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi 950 hrsz.-ú ingatlan építési engedélyéhez tulajdonosi 
hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Kaposi László 

(2092, Budakeszi, Erdő u. 65.), mint építtető részére a Budakeszi 950 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Budakeszi, Erdő u. 65. szám alatti ingatlan helyreállítása céljából 
építési engedély kiadásához a mellékelt nyilatkozat szerint. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozatot aláírására. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 551/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2012. évi lakossági járdaépítésről szóló beszámolójáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BVV Kft. 

beszámolóját a 2012. évi járdapályázat végrehajtásáról, azzal hogy felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a függőben lévő ügyeket zárja le. 

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

az 1. pont szerinti határozatról értesítse a BVV Kft. ügyvezetőjét. 
 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, 
     dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 552/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata vállalkozási szerződés megkötéséről járdaépítés tárgyában 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2013. évi 

járdapályázat keretében végzendő kivitelezési munkákra a melléklet szerinti 
vállalkozási szerződést, egyben felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy ismételten 
vizsgálja meg a pályázók által megadott m2 nagyságot az összes pályázat esetében. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződést – ügyvédi ellenjegyzést 
követően – aláírja. 
 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester,  
   Kovács Lajos a BVV Kft. ügyvezetője 

Határidő:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 553/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítés finanszírozása 
tárgyában 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 663/2012. (XI. 10.) számú 

önkormányzati határozatot visszavonja. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 231/2013. (V. 09.) 

határozatának 2. pontját a következőképpen módosítja: 
„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítési pályázat 
fedezetére 2.000.000.- Ft összeget a 2013. évi önkormányzati költségvetésről szóló 
3/2013. (III. 06.) rendelet 11. számú melléklet 1. céltartalék sorának út- és 
járdafejlesztés keretéből, további 300.000.- Ft összeget a 2012. évi pénzmaradványból 
biztosít.” 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi út 1-10. szám 
lakóinak a 436/2013. (VII. 30.) határozatában támogatott járdaépítési pályázatát 
további 300.000.- Ft összeggel támogatja, mely a befizetendő pályázati önrészből 
levonandó.  
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt a 3. pontnak megfelelő támogatási szerződés módosítására és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

 
Felelős:  1. – 3. pontok: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
    dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. – 3. pontok: azonnal 

  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 554/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata az ELMÜ panaszfelvételi pont működtetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a villamos energiáról szóló 

2007. évi LXXXVI. törvény 50/B. § szakaszában foglaltaknak megfelelően, a 
Budapesti Elektromos Művek Nyrt-vel együttműködésben panaszfelvételi pontot 
létesít az Erkel Ferenc Művelődési Központban. 

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

szerződés keretében befolyó 50.000.- Ft + ÁFA/hó pénzösszegből 50.000.- Ft/hó 
összeggel megemeli az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. évi költségvetését, 
mely összeg fedezetet nyújt a panaszfelvételi pont működéséhez. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a melléklet szerinti együttműködési megállapodás aláírására, az 
Önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. és 2. pont: azonnal 

            3.pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 555/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló  

2011. évi CVIII. törvény 122/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 
hirdetmény nélküli, egyfordulós, meghívásos közbeszerzési eljárást indít a városi 
közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására, a melléklet szerinti 
tartalommal. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri  

Hivatalt a melléklet szerinti, „Budakeszi Város közigazgatási területén lévő 
közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása.” című 
ajánlattételi felhívás megküldésére az ajánlattevők részére. 

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

2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 556/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata közvilágítási lámpatestek felszereléséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy Budakeszi területén található közvilágítási térképet vizsgálja felül, és a 
képviselőkkel történt egyeztetés alapján készítse el részletes javaslatát az egyedi 
lámpatestek elhelyezése tárgyában, különös tekintettel az alábbi utcákra: 

 
- Szász utcában 4 db lámpatest, 
- Rigli utcában 2 db lámpatest, 
- Zsálya utca és Muskátli utcákban 3 db lámpatest, 
- Hajós utca és Reviczky utcák sarkán lévő 1 db lámpatest,  
- Hajós utcában 3 db lámpatest. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a közvilágítási lámpatestek önszerveződő módon történő kihelyezéséről 
készítsen koncepciót és terjessze a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: a következő képviselő testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 557/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a BVV Kft. működésének felülvizsgálatáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. Felügyelő 
Bizottságát, hogy vizsgálja felül a BVV Kft. működését, és a következő képviselő-
testületi ülésen tegyen megoldási javaslatokat a működés javítására vonatkozóan. 
 
Felelős: Tóth Gábor a BVV Kft. Felügyelő Bizottság elnöke 
Határidő: a következő képviselő-testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 558/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi városi térkép értékesítéséről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi városi térkép 

értékesítésével kapcsolatban nem kíván szerződést kötni a Budakeszi Kultúra 
Alapítvánnyal és a Budakeszi Szépítő Egyesülettel. 

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

az 1. pont szerinti döntésről a kérelmezőket értesítse. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 559/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Julianus kiadvány készíttetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Julianus Útikönyvek 

Kiadóval nem készítteti el az útikönyvsorozat Budakeszi kiadványát. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy 

1. pont szerinti döntésről a kiadót értesítse. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1 pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 560/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi Metodista Gyülekezet felajánlása alapján a Himnusz-
szobor gipszlenyomatának elhelyezéséről 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Metodista Gyülekezet felajánlását, miszerint az önkormányzat tulajdonában álló 
Himnusz-szobor gipszlenyomatát kiállítási célból használatba adja a gyülekezet 
részére. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az önkormányzat ügyvédjének jóváhagyását követően a 
használatba adási szerződést a Budakeszi Metodista Gyülekezettel aláírja. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 561/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata Dr. Bartos Mária gyermekorvosi feladatai ellátásának beszámolójáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja Dr. Bartos Mária házi gyermekorvos beszámolóját a nevelési-
oktatási intézményekben, a 2012/2013. tanévben ellátott gyermekorvosi feladatokról, 
és megköszöni a munkáját.  

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről a gyermekorvost értesítse. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 562/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola védőnői és gyermekorvosi feladatai 
ellátásának beszámolójáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja Maklári Sára, Faludy Rita és Téglás Vera Luca védőnők, 
továbbá Dr. Nazim Tan házi gyermekorvos beszámolóját a Széchenyi István 
Általános Iskolában, a 2012/2013. tanévben ellátott védőnői és gyermekorvosi 
feladatokról, és megköszöni a munkájukat. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről a gyermekorvost értesítse. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 563/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata Nagy Sándor József Gimnázium védőnői feladatai ellátásának 
beszámolójáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja Képes Katalin védőnő beszámolóját a Nagy Sándor József 
Gimnáziumban, a 2012/2013. tanévben ellátott védőnői feladatokról, és megköszöni 
a munkáját.  

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről a gyermekorvost értesítse. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 564/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium védőnői feladatai ellátásának 
beszámolójáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja Faludy Rita védőnő beszámolóját a Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimnáziumban, a 2012/2013. tanévben ellátott védőnői feladatokról, és 
megköszöni a munkáját.  
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntésről a gyermekorvost értesítse. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 565/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a budakeszi pedagógusok szakmai továbbképzésének pénzügyi 
támogatásáról 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben dönt arról, hogy 

pénzügyi támogatást kíván nyújtani a Budakeszin élő és dolgozó pedagógusoknak 
továbbképzésükhöz, szakvizsgájuk megszerzéséhez. 
 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, 
Közművelődési és Jogi Bizottság elnökét, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal az 1. pont szerinti támogatással 
kapcsolatosan. 

 
Felelős:   Czifra Zsuzsanna OKJB elnöke 
Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: 2013. november 16. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 566/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a szociális keretek közötti átcsoportosításról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2013. évi 
költségvetésben: 
 
1. A közgyógyellátás keretre biztosított keretösszegből a lakásfenntartási támogatás 

keretbe történő 350.000,- Ft átcsoportosítását. 
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2. A temetési segély keretre biztosított keretösszegből az átmeneti segély keretbe történő 
560.000,- Ft átcsoportosítását. 

 
Felelős:     Bakács Edit Bernadett alpolgármester 
Határidő: azonnal      
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 567/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a - Budakeszi Polgármesteri Hivatal létszámának megállapításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal létszámát 2013. október 18. napjától 58 főben állapítja meg. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását az 1. pont 
szerint készítse el és terjessze be a Képviselő-testület elé. 

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

önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet módosítását 
az 1. pont szerint készítse el és terjessze be a Képviselő-testület elé. 

 
Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont:  azonnal 
      2. és 3. pont: döntést követő 60 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 568/2013 (X. 17.) Kt. 
határozata a téli átmeneti közfoglalkoztatás indításáról * a 613/2013. (XI. 14.) Kt. határozattal 

módosítva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és  

szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény alapján a regisztrált aktív álláskeresők 
– alapvetően a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők-, valamint a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény szerinti rehabilitációs ellátásban 
részesülő személyek közfoglalkoztatása tárgyában a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére indított hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás 100 %-os állami támogatására irányuló kérelmet 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti kérelem aláírására, és annak a Pest Megyei 
Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal I. sz. Munkaügyi Kirendeltsége általi 
befogadását és jóváhagyását követően a hatósági szerződés megkötésére. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: azonnal 
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      2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 569/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 228/2013. (V. 09.), 
230/2013. (V. 09.), 231/2013. (V. 09.), 232/2013. (V. 09.), 233/2013. (V. 09.), 234/2013. 
(V. 09.), 235/2013. (V. 09.), 236/2013. (V. 09.), 237/2013. (V. 09.), 238/2013. (V. 09.), 
239/2013. (V. 09.), 240/2013. (V. 09.), 241/2013. (V. 09.), 242/2013. (V. 09.), 243/2013. 
(V. 30.), 244/2013. (V. 30.), 245/2013. (V. 30.), 246/2013. (V. 30.), 247/2013. (V. 30.), 
248/2013. (V. 30.), 249/2013. (V. 30.), 250/2013. (V. 30.), 251/2013. (V. 30.), 252/2013. 
(V. 30.), 253/2013. (V. 30.), 254/2013. (V. 30.), 255/2013. (V. 30.), 256/2013. (V. 30.), 
257/2013. (V. 30.), 258/2013. (V. 30.), 259/2013. (V. 30.), 260/2013. (V. 30.), 261/2013. 
(V. 30.), 262/2013. (V. 30.), 264/2013. (V. 30.), 265/2013. (V. 30.), 267/2013. (V. 30.), 
268/2013. (V. 30.), 269/2013. (V. 30.), 270/2013. (V. 30.), 271/2013. (V. 30.), 272/2013. 
(V.30.), 273/2013. (V. 30.), 274/2013. (V. 30.), 275/2013. (V. 30.), 276/2013. (V. 30.), 
277/2013. (V. 30.), 279/2013. (V. 30.), 280/2013. (V. 30.), 281/2013. (V. 30.), 283/2013. 
(V. 30.), 285/2013. (V. 30.), 286/2013. (V. 30.), 287/2013. (V. 30.), 288/2013. (V. 30.), 
289/2013. (V. 30.), 290/2013. (V. 30.), 291/2013. (V. 30.), 292/2013. (V. 30.), 294/2013. 
(V. 30.), 295/2013. (V. 30.), 299/2013. (V. 30.), 300/2013. (V. 30.), 301/2013. (V. 30.), 
302/2013. (V. 30.), 303/2013. (V. 30.), 304/2013. (V. 30.), 305/2013. (V. 30.), 306/2013. 
(V. 30.), 307/2013. (VI. 12.), 308/2013. (VI. 12.), 309/2013. (VI. 12.), 310/2013. (VI. 
12.), 311/2013. (VI. 12.), 312/2013. (VI. 12.), 313/2013. (VI. 12.), 314/2013. (VI. 12.), 
315/2013. (VI. 12.), 316/2013. (VI. 12.), 317/2013. (VI. 12.), 319/2013. (VI. 12.), 
320/2013. (VI. 12.), 321/2013. (VI. 12.), 322/2013. (VI. 12.), 323/2013. (VI. 12.), 
326/2013. (VI. 12.), 327/2013. (VI. 12.), 329/2013. (VI. 12.), 330/2013. (VI. 12.), 
331/2013. (VI. 12.), 332/2013. (VI. 27.), 333/2013. (VI. 27.), 334/2013. (VI. 27.), 
336/2013. (VI. 27.), 337/2013. (VI. 27.), 338/2013. (VI. 27.), 339/2013. (VI. 27.), 
340/2013. (VI. 27.), 341/2013. (VI. 27.), 342/2013. (VI. 27.), 343/2013. (VI. 27.), 
345/2013. (VI. 27.), 346/2013. (VI. 27.), 347/2013. (VI. 27.), 348/2013. (VI. 27.) 
351/2013. (VI. 27.), 352/2013. (VI. 27.), 353/2013. (VI. 27.), 354/2013. (VI. 27.), 
355/2013. (VI. 27.), 356/2013. (VI. 27.), 357/2013. (VI. 27.), 358/2013. (VI. 27.), 
359/2013. (VI. 27.), 360/2013. (VI. 27.), 361/2013. (VI. 27.), 363/2013. (VI. 27.), 
364/2013. (VI. 27.), 365/2013. (VI. 27.), 366/2013. (VI. 27.), 368/2013. (VII. 04.), 
369/2013. (VII. 04.), 370/2013. (VII. 04.), 374/2013. (VII. 24.), 377/2013. (VII. 30.), 
378/2013. (VII. 30.), 379/2013. (VII. 30.), 381/2013. (VII. 30.), 382/2013. (VII. 30.), 
385/2013. (VII. 30.), 387/2013. (VII. 30.), 388/2013. (VII. 30.), 389/2013. (VII. 30.), 
391/2013. (VII. 30.), 392/2013. (VII. 30.), 393/2013. (VII. 30.), 394/2013. (VII. 30.) 
395/2013. (VII. 30.), 396/2013. (VII. 30.), 397/2013. (VII. 30.), 398/2013. (VII. 30.), 
399/2013. (VII. 30.), 401/2013. (VII. 30.), 402/2013. (VII. 30.), 403/2013. (VII. 30.), 
405/2013. (VII. 30.), 407/2013. (VII. 30.), 408/2013. (VII. 30.), 409/2013. (VII. 30.), 
410/2013. (VII. 30.), 411/2013. (VII. 30.), 413/2013. (VII. 30.), 414/2013. (VII. 30.), 
415/2013. (VII. 30.), 416/2013. (VII. 30.), 417/2013. (VII. 30.), 418/2013. (VII. 30.), 
419/2013. (VII. 30.), 420/2013. (VII. 30.), 421/2013. (VII. 30.), 422/2013. (VII. 30.), 
425/2013. (VII. 30.), 426/2013. (VII. 30.), 427/2013. (VII. 30.), 428/2013. (VII. 30.), 
429/2013. (VII. 30.), 430/2013. (VII. 30.), 431/2013. (VII. 30.), 432/2013. (VII. 30.), 
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433/2013. (VII. 30.), 434/2013. (VII. 30.), 435/2013. (VII. 30.), 437/2013. (VII. 30.) Kt. 
határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
  
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 570/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata általános iskolai kapacitásbővítésről a Széchenyi István Általános Iskola 
Knáb János utcai telephelyén 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Széchenyi 

István Általános Iskola kapacitásbővítését a Knáb János utcai telephelyen felépítendő 
új épületszárnnyal. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert és a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskolai 
kapacitásbővítésről az érintett minisztériumokkal és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal tárgyalásokat folytasson. 

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

  2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
     Czifra Zsuzsanna iskolaigazgató 

Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 571/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó tagozatának 
elhelyezéséről. 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
és a Széchenyi István Általános Iskola igazgatóját, hogy a Széchenyi István Általános 
Iskola kapacitásbővítésével összhangban pedagógiai szakvéleményt kérjen be 
közoktatási szakértőtől az iskola Napraforgó tagozatának elhelyezésére vonatkozóan az 
érintett minisztériumokkal és a Klebelsberg Intézményfenntartó központtal tárgyalásokat 
folytasson. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester   
Határidő:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 572/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a KAB-ME-13 és KAB-KEF-13 „kábítószer-prevenciós programok” 
támogatása pályázatokon való indulásról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
kábítószer-prevenciós programok támogatására kiírt hazai pályázaton az alábbi 
feltételekkel: 
a) A pályázható összeg:  

- KAB-ME-13 kódszámú pályázat esetében maximum 2.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatás.  
- KAB-KEF-13 kódszámú pályázat esetében maximum 650.000 Ft vissza nem    
térítendő támogatás 

b) A megítélt támogatás egyösszegben, előfinanszírozás keretében kerül folyósításra. 
c) A pályázathoz szükséges önerő összegét, 265.000 Ft fedezetet a 2013. évi 
költségvetés terhére biztosítja. 

 
2.   Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

pályázati dokumentáció aláírására és kiíróhoz történő benyújtására.  
 
3.   Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén 
Budakeszi Város Önkormányzata részére a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet által megküldött támogatási szerződések aláírására. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
     2. pont: a pályázat benyújtási határideje: 2013. október 30. 

    3. pont: a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 573/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a kábítószer terjesztés visszaszorítása tárgyában 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 
hogy kérjen állásfoglalást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól arról, hogy 
Budakeszin az elmúlt 5 évben milyen konkrét lépéseket tettek a kábítószer terjesztés 
visszaszorítása érdekében. 
 
Felelős:   dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 574/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás bérleti szerződésének 
módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri, hogy a Mácsár 

Melinda (2092 Budakeszi, Fő u. 164.) által bérelt Budakeszi belterület, 909 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 164. szám alatti önkormányzati tulajdonban 
lévő szolgálati lakás a korábban megállapított 64,5 m2-től eltérően mindössze 44,1 m2 
alapterületű. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri Mácsár Melinda 

(2092 Budakeszi, Fő u. 164.) bérleti díj többletfizetését, melyet 5 évre visszamenőleg 
jóváír és a 355.980.- Ft-ban meghatározott összeget a bérlő lelakhatja.  

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

hogy az önkormányzat ügyvédjével készíttesse el a bérleti szerződés módosítását az 
1. és 2. pont szerint. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. és 2. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására az önkormányzat 
ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 
 3. és 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 575/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata az önkormányzati fenntartásban lévő Pitypang Sport Óvoda vezetőjének 
intézményvezetői pótlékáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 685/2012. (XI. 29.) 

számú határozatát úgy, hogy Andrejkó Bernadett (an: Barnóczki Olga, lakcím: 1126 
Budapest, Szendrő u. 9.) részére, a Pitypang Sport Óvoda vezetőjének a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján megállapított 
vezetői pótlékát 2013. 08. 31. napjával visszavonja, és ezzel egyidejűleg 2013.09.01. 
napjától a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletében 
foglaltak alapján 50 % intézményvezetői pótlékot állapít meg. A fedezetet az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) számú 
önkormányzati rendeletének 6. melléklet 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat 
terhelő járulékok sorainak terhére biztosítja, 2014. évtől pedig az intézmény 
költségvetésébe betervezi. 

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

jegyző útján készíttesse el a kinevezés módosítást. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 576/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata az önkormányzati fenntartásban lévő Szivárvány Óvoda vezetőjének 
intézményvezetői pótlékáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 427/2013. (VII. 30.) 
számú határozatát úgy, hogy Szántó Henriette (an: Vass Éva, lakcím: 2094 
Nagykovácsi, Pók u. 56.) részére, a Szivárvány Óvoda vezetőjének a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján megállapított 
vezetői pótlékát 2013. 08. 31. napjával visszavonja, és ezzel egyidejűleg 2013. 09. 01. 
napjától a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. mellékletében 
foglaltak alapján 50 % intézményvezetői pótlékot állapít meg. A fedezetet az 
önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) számú 
önkormányzati rendeletének 7. melléklet 1. Személyi juttatások és 2. Munkaadókat 
terhelő járulékok sorainak terhére biztosítja, 2014. évtől pedig az intézmény 
költségvetésébe betervezi. 

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

jegyző útján készíttesse el a kinevezés módosítást. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 577/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a főépítészi megbízásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a főépítészi feladatok 

ellátásával Dénes Györgyöt bízza meg a jelenleg hatályos megbízási szerződés 
szerinti tartalommal, de az alábbi módosításokkal: 
- a megbízás határozatlan idejű, 
- bruttó 350.000.- Ft/hó összegű megbízási díj, 
- a munkavégzés ideje, minden héten: hétfő, kedd, csütörtök, péntek, 
- a megbízás rendes felmondással 30 napos felmondási idővel megszüntethető. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban 
meghatározott összeg fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III. 06.) rendelet 2. melléklet, kiadások, 1. személyi juttatások, valamint a 
munkaadókat terhelő járulékok sorában, a 2014. évi fedezetet a 2014. évi 
költségvetésben biztosítja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                   2. pont: folyamatos  
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 578/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata komplex hatástanulmány elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Real Management Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22., képviseli: Csillagh András 
MRICS ügyvezető) által készített komplex hatástanulmány kiegészítését kérje az 
alábbi adatokkal:  

 
- a művelődési központ nagyságának meghatározása, 
- a település központjában található épület értékesítésének lehetősége, 
- a központban található 2 telek megvásárlásának lehetősége, 
- a művelődési központ elhelyezésének lehetőségeinek kifejtése, 
- lakások kialakítása a szolgáltató központ felett, 
- a megvalósítás ütemezése. 

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

Real Management Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 22., képviseli: Csillagh András 
MRICS ügyvezető) által készített komplex hatástanulmányban megjelölt ingatlanok 
tulajdoni és jogi rendezésére, a projekt hitelezésével kapcsolatban, és a bankokkal 
való tárgyalás lefolytatására kérjen be 3 ajánlatot. 

 
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 579/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata néhai Merétey Sándor nagytiszteletű úr, Budakeszi Város saját 
halottjává nyilvánításáról  
 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a néhai Merétey Sándor 

református lelkipásztort, Budakeszi Díszpolgárát a Város saját halottjává nyilvánítás 
egyes kérdéseiről szóló 1/2007. (II. 20.) rendelet alapján saját halottjának tekinti, 
továbbá a sírhely rendelkezési jogáról Merétey Sándor családja javára lemond. A 
temetés költségek 50%-nak fedezésére 341.313.- Ft-ot, azaz háromszáznegyven 
egyezer-háromszáztizenhárom forintot biztosít a 2013. évi költségvetésről szóló 
3/2013. (III. 06.) rendelet általános tartalékkerete terhére. 

 
7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a Város saját halottjává nyilvánítás egyes kérdéseiről szóló 1/2007. (II. 20.) 
rendelet alapján gondoskodjon a kegyeleti feladatok ellátásáról. 

 
 
8. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 3. pont: azonnal 
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 2. pont: 2013. október 19. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 580/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata az Árpád fejedelem tér értékesítésére kiírt pályázat lezárásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő Budakeszi 2306/65 hrsz.-ú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárást lezárja, és nem köt adás-
vételi szerződést az Budakeszi 2306/65 hrsz.-ú beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan értékesítésére kiírt pályázati eljárás nyertesével, az Educom Kft.-vel, mivel 
a felek a szerződés valamennyi lényegi elemében nem jutottak egyezségre. 

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

hogy a pályázót értesítse az 1. pont szerinti döntésről. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 581/2013. (X. 17.) Kt. 
határozata a Budakeszi 2306/65 (Árpád fejedelem tér) hrsz.-ú ingatlan 
megosztásáról * az 594/2013. (XI. 14.) Kt. határozattal visszavonva 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budakeszi 2306/65 hrsz.-ú ingatlant a mellékelt vázlat szerint telekalakítási 
eljárással meg kívánja osztani. 

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

hogy földmérő megbízásával gondoskodjon az ingatlan 1. pont szerinti 
megosztásáról. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy a 

telekalakítási eljárást követően pályázatot kíván kiírni az ingatlan értékesítésére. 
 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lehetséges befektetőkkel 

történő tárgyalások lebonyolításához tárgyaló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 
 

- dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, 
- Tömösi Attila képviselő,  
- dr. Disztós Dóra ügyvéd. 

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

           4. pont:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester, 
                              Tömösi Attila képviselő, dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő:  1. és 4. pont: azonnal 
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 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
                 3. pont: a telekalakítási eljárást követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 582/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi Bölcsőde 2012/2013. nevelési évről és a 2013. évi 
tanévkezdésről szóló beszámolójáról 
 
Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Városi Bölcsőde 
intézményvezetőjének beszámolóját a 2012/2013. nevelési évről, és 2013. évi 
tanévkezdésről a melléklet szerinti tartalommal, továbbá megköszöni a munkáját. 
 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 583/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2013. évi 3/2013. (III. 06.) számú 
költségvetési rendeltben történő átcsoportosításról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) számú 
rendeletében az alábbi elfogadott tételeket elvonja és az önkormányzat általános 
tartalékába helyezi: 

- munkaadókat terhelő járulékok 2.000.000.- Ft (4. melléklet kiadások 2. 
sor),  

- dologi kiadások 6.270.000.- Ft (4. melléklet kiadások 3. sor). 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 

2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) számú rendelet 3. melléklet 
kiadások 3. dologi kiadás sorából 5.700.000.- Ft-ot átcsoportosít a 11. melléklet 
általános tartalék sorába. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, 

hogy az 1. és 2. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) számú 
költségvetési rendeletének módosítását. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
                  3. pont: a negyedéves követő 30 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 584/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 
szóló beszámoló elfogadásáról 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 585/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 177/2013. (IV.25.) Kt. 

határozatát visszavonja. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 

évre vonatkozó költségvetési koncepcióját a melléklet alapján az alábbiak szerint 
fogadja el: 

 
l) Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre működési 

hiányt nem tervez. 
m) A 2014. évi költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások teljes körű 

számbavételére kell törekedni. A 2014. évi költségvetésbe be kell építeni a 2013. 
költségvetési év során felvállalt, a 2014. évi költségvetést terhelő 
kötelezettségeket. 

n) A 2014. évi gazdálkodás tervezésénél érvényesülnie kell a hatékonyságnak és az 
ésszerű takarékosságnak a működés zavartalan biztosítása mellett. 

o) A végleges költségvetési rendelettervezet kidolgozása során tovább kell keresni a 
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit. 

p) Beruházási hitel felvételét kizárólag pénzügyileg megtérülő beruházáshoz, illetve 
energiahatékonyság növelő épületrekonstrukcióra tervez felvenni az 
Önkormányzat. 

q) A likviditás fenntartásához, a működés folyamatos biztosításához 
folyószámlahitel felvétele szükségessé válhat. 

r) A KEOP projektre elkülönített összeg a tényleges felhasználás időpontjáig 
likviditáskezelésre fordítható. 

s) A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető 
működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében 
lehetséges. 

t) Minden lehetséges fórumon kezdeményezni kell a járási területet ellátó építés 
hatóság finanszírozásának megoldását. 

u) A kintlévőségek behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 
v) Fontos feladat a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal kapcsolatos készfizető 

kezességből származó követelés érvényesítése. 
w) Az intézmények vezetői törekedjenek a saját bevételeik növelésére. 
x) Lehetőség szerint részt kíván venni az önkormányzat a közfoglalkoztatásban, 

mely a helyi munkanélküliséget csökkenti. 
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y) 2014. évben adótétel emelés egyik adónemben sem kerül tervezésre. Fokozott 
figyelmet kell fordítani az adókintlévőségek csökkentésére, valamint az 
építményadó és az iparűzési adó tekintetében az ellenőrzésre. 

z) A Makkosmária többletadót Makkosmária településrész fejlesztésére kívánja 
fordítani. 

aa) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítés 
emelését tervezi. 

bb) A városüzemeltetést a 2013. évi szinten kívánja finanszírozni. 
cc) Meg kell vizsgálni az önkormányzati ingatlanok hasznosításának lehetőségét.  
dd) Vagyongazdálkodás keretében vagyonértékesítésből származó bevételt kizárólag 

önkormányzati vagyonérték növelő beruházásra vagy vagyonfelhalmozásra lehet 
felhasználni. 

ee) A Bölcsőde pályázat önrészét elsősorban az Etheles Park önkormányzati 
telkeinek értékesítéséből vagy egyéb vagyonértékesítésből kívánja finanszírozni. 

ff) A pályázat keretében megvalósuló új bölcsőde esetén tervezni kell a működéshez 
és beindításhoz szükséges költségeket. 

gg) Az önkormányzat szociális és iskolabuszt kíván vásárolni, melyhez lakossági 
gyűjtést kezdeményez. 

hh) Az önkormányzat a következő saját forrású beruházásokat kívánja megvalósítani: 
- Temető 1. szakasz 
- Közvilágítás hálózatfejlesztés 
- Közvilágítási lámpatestek 
- Kisbusz vásárlás 
- József Attila utca aszfaltozása 
- Nagy Sándor József utca aszfaltozása 
- Reviczky utca aszfaltozása 
- Makkosmária utak kiegészítő aszfaltozása 
- Kossuth utca aszfaltozása 
- Temető utca aszfalt csere 
- Járdaépítési pályázat 
- Dózsa György tér 
 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 586/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás bíráló bizottságának létrehozásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat 

üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárással kapcsolatban 
beérkező ajánlatok elbírálásához az alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: 

 
a) Ördöghné Füredi Edit 
b) dr. Dvoracsek Katalin 
c) Konczvald Gábor 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

bizottság tagjainak kiértesítésére. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 587/2013. (XI.14.) Kt. 
határozata a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 
 
A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervét. 
 
Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 588/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” keretében Budakeszi Város Local Agenda 21 
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2013 elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 „Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt” keretében készült Budakeszi Város Local Agenda 21 
Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2013 című dokumentációt.  
 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 589/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 
Budakeszi Víz- és Csatornaszolgáltató Környezetvédelmi Kft. és a Budakeszi 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. egyesüléséről, a Keszivíz Kft.-nek a BVV 
Kft.-be történő beolvadásáról* a 187/2014. (IV. 24.) Kt. határozattal a 3. pont  módosításra került; 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Budakeszi 
Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Budakeszi Víz- és 
Csatornaszolgáltató Környezetvédelmi Kft. (rövidített elnevezése: Keszivíz Kft., 
Cg. 13-09-067152) és a Budakeszi Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. 
(rövidített elnevezése: BVV Kft., Cg. 13-09-130253) legfőbb szerve 
kinyilvánítja, hogy egyetért a gazdasági társaságok egyesülésével, a Keszivíz 
Kft.-nek a BVV Kft.-be történő beolvadásával.   
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft., 
valamint a BVV Kft. kizárólagos tulajdonosa kijelenti, hogy a Keszivíz Kft. BVV 
Kft.-be történő beolvadását követően az egyesüléssel létrejövő gazdasági társaság 
tagja 100 %-os mértékben Budakeszi Város Önkormányzata lesz, a Keszivíz Kft. 
jogutódlással megszűnik, a BVV Kft. változatlan társasági formában (Kft.-ként) a 
beolvadó gazdasági társaság jogutódjaként működik tovább. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. és 
a BVV Kft. kizárólagos tulajdonosa a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 
2013. december 1. napját határozza meg.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Keszivíz Kft. BVV 

Kft.-be történő beolvadásával kapcsolatban a jogszabályokban előírt 
könyvvizsgálói feladatok teljesítésével, független könyvvizsgálóként a 
CONSULTATIO Gazdasági és Adóügyi Tanácsadó Kft.-t (1121 Budapest, 
Zugligeti út 6.; adószám: 10250976-2-43., Cg. 01-09-062748, nevében eljáró 
természetes személy: dr. Knapp József, kamarai tag könyvvizsgáló, MKVK 
tagsági száma: 003909) bízza meg. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ügyvédi ellenjegyzést követően a 4. pont szerinti megbízási 
szerződést megkösse.  

 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. és 

a BVV Kft. ügyvezetőit, hogy az általuk vezetett cégek vonatkozásában a 
vagyonmérleg-tervezeteket és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, 
továbbá a jogutód gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár 
tervezetét, az egyesülési döntés meghozatalához szükséges jogszabály által 
meghatározott egyéb okiratokat, az egyesülési szerződés tervezetét, valamint a 
BVV Kft. alapító okiratának megfelelő módosítását készítsék elő, és a következő 
Képviselő-testületi ülésre terjesszék be, a gazdasági társaságok egyesüléséről 
szóló végleges döntés meghozatala érdekében. A vagyonmérleg- és vagyonleltár 
tervezeteket az ügyvezető igazgatók kötelesek a gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságaival, valamint a megbízott könyvvizsgálóval ellenőriztetni. 

 
7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 

ügyvédet, hogy a beolvadás bejegyzése, valamint a jogelőd beolvadó cég törlése 
iránti kérelem előterjesztése ügyében az illetékességgel rendelkező cégbíróság 
előtt eljárjon. 

 
Felelős: 1., 2., 3. 4. és 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

6. pont: Keszivíz Kft. ügyvezetője,  
             Tóbiás Zoltán és a BVV Kft. ügyvezetője, Kovács Lajos Attila 

  7. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 
 
Határidő: 1., 2., 3. 4. pont: azonnal 
                5. és 7. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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    6. pont: a következő képviselő-testületi ülés 
 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 590/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a lakossági részvétellel megvalósuló közvilágítási fejlesztési pályázat 
kiírásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
lakossági részvétellel megvalósuló közvilágítási fejlesztések támogatására a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 
pályázat fedezetére 2.000.000.- Ft keretösszeget biztosít a 2014. évi 
önkormányzati költségvetés terhére. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírásnak a városi honlapon, a 
hivatali hirdetőtáblán és a Budakeszi Hírmondóban való megjelentetéséről. 

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

  2. pont: a 2014. évi költségvetés elfogadása 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 591/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a keretszerződés megkötéséről geodéziai feladatok ellátására 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános geodézia 

munkák ellátásával a Kalach és Társa Bt.–t (2092 Budakeszi, Batthyány utca 14/A) 
bízza meg keretszerződés alapján az alábbi díjakkal és határidőkkel: 

 
Alapmérés (tervezési alaptérkép): 70.000.-Ft + 
Áfa/földrészlet/ha/3 nap 
Pontsűrítés       7.500.-Ft + Áfa/pont 
Dokumentálás:    12.500.-Ft + 
Áfa/földrészlet/ha 
Új határpont kitűzése:   30.000.-Ft + Áfa/5 pont/2 
nap 
Földrészlet megosztása (összevonás), 
határrendezés:    35.000.-Ft + Áfa/ 
földrészlet/2 nap 
Kisajátítás:    25.000.-Ft + Áfa/ 
földrészlet/2 nap 
Mérnöknap 

terepi díja:     41.500.-Ft + Áfa 
irodai díj:     22.000.-Ft + Áfa 
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Mérnök óradíj:      7.000.-Ft + Áfa 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az ügyvédi ellenjegyzést követően az 1. pont szerint a 
vállalkozási keretszerződést aláírja. 

 
3.  A 2013. évi geodéziai munkák ellátására a Képviselő-testület bruttó 2.000.000.- Ft 

összeget biztosít, melynek fedezetét az önkormányzat 3/2013.(III.06.) költségvetési 
rendeletének 11. mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja. 

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

pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III.06.) költségvetési rendeletének 
módosítását. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1 és 3 pont: azonnal 

  4. pont: a negyedévet követő 30 nap 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 592/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi kiemelt eseményeinek a megjelenítésére szolgáló magazin 
műsorok, interjúk, képviselő-testületi ülések, tudósítások készítése és televíziós 
közvetítés feladatainak ellátására 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

kiemelt eseményeinek a megjelenítésére szolgáló magazin műsorok, interjúk, 
képviselő-testületi ülések, tudósítások készítésére és televíziós közvetítésére 2014. 
január 1. - 2016. december 31. tartó feladatok ellátására vonatkozó, a határozat 
melléklete szerinti ajánlati felhívást. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pontban szereplő dokumentációnak megfelelően az alábbi három 
ajánlattevőnek küldje meg az ajánlattételi dokumentációt: 
 
a) név: Világkép Kft. 
cím:  1141 Budapest, Gödöllői utca 115. A. ép . 
email.: vilagkepkft@gmail.com; mail.sik.peter@gmail.com 

 
b) név: NEUKO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
cím: 2094 Nagykovácsi, Sport utca 37. 
 
c) név: Helyi Médiaszolgáltató Kft. 
Cím: 2092 Budakeszi, Reviczky 88. 
email:  korneliabalczó@gmail.com 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 593/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az Etheles park területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás terveiről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az Etheles park 

területére vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás terveiről tárgyú 484/2013. (IX. 05.) Kt. 
határozatát. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Árpád 

fejedelem tér – Arany János utca – Etheles park – Konth Miklós utca által határolt 
területre vonatkozó HÉSZ/TSZT módosítás bemutatott terveit, az államigazgatási 
szervek által megfogalmazott véleményekre adott válaszokat, valamint az egyeztető 
tárgyalás jegyzőkönyvét a melléklet szerint. 

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

hogy a 2. pont szerinti módosított tervet az állami főépítész részére küldje meg. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 594/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az 581/2013. (X. 17.) Kt. határozat visszavonásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 2306/65 

(Árpád fejedelem tér) hrsz.-ú ingatlan megosztása tárgyú 581/2013. (X. 17.) Kt. 
határozatát visszavonja. 

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

hogy értesítse az Educom Kft.-t (1124 Budapest, Mátyás király u., 53/b.) az 1. pont 
szerinti döntésről. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 595/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi 3100 hrsz.-ú ingatlan 72 m2-es részének önkormányzat 
részére történő ingyenes átadásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 3100 hrsz.-ú 
ingatlan 72 m2-es részének Önkormányzat részére történő ingyenes tulajdonjog 
átruházását elfogadja az 1. számú melléklet szerint. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes tulajdonjog 

átruházási szerződést köt Csuti Árpád Ferencnével (szül. név: Schleer Erzsébet, a.n.: 
Mindler Ezsébet, szül. hely, idő: Budapest, 1948. 07. 31., szig.sz.: 834394 MA, tul.) 
és dr. Teveli Béla Károlynéval (szül. név: Schleer Anna, a.n.: Mindler Ezsébet, szül. 
hely, idő: Budapest, 1952. 08. 31., szig.sz.: 462243 EA) a Budakeszi belterület 3100 
hrsz.-ú ingatlan (továbbiakban: ingatlan) tulajdonosaival az ingatlan 72 m2-es részére 
vonatkozóan, az 2. számú melléklet szerint. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 2. pont szerinti ingyenes tulajdonjog átruházási 
szerződéstervezetet, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére az 
ingatlanvagyon szerzésével kapcsolatos bejelentő adatlapokat aláírja az 
önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont:  azonnal 
 3. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 596/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Budakeszi 926 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi Erdő utca 83. 
szám alatti ingatlanon vezetékjog alapításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vezeték és szolgalmi 
jogot alapító szerződést köt Urbán Gáborral (szül.: Budapest, 1970. január 01., 
a.n.: Bittera Georgina, szig.szám: 072727 NA, lakcím: 2092 Budakeszi, Fő u. 
146.) a Budakeszi 926 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi Erdő utca 83. 
szám alatti ingatlanra vonatkozóan a melléklet szerint. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti vezeték és szolgalmi jogot alapító szerződés 
aláírására az önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 597/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése és bérbe adása 
tárgyú hirdetések megjelentetésére vonatkozó szolgáltatási szerződés megkötéséről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 hónap időtartamra 
szolgáltatási szerződést köt 25.000.- Ft/hó összeg ellenében az Arkon Zrt.-vel 
(székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 14085622-2-41, 
cégjegyzékszám: 01-10-045793, képviseli: Korbuly Krisztián vezérigazgató) egyes 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése és bérbe adása tárgyú hirdetések 
megjelentetésére a mellékelt szerződéstervezet szerint, melynek fedezetét az 
önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének 11. mellékletének 
általános tartalék sora terhére biztosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására az önkormányzat ügyvédjének 
ellenjegyzését követően. 

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

1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési 
rendeletének módosítását. 

 
Felelős:  1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 3. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 3. pont: negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 598/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi 471 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Táncsics 
Mihály utca 9. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozó ingatlan használati 
szerződés megkötéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes ingatlan használati 

szerződést köt a Medascot Kft.-vel (székhely: 2040 Budaörs, Pántlika u. 16., 
adószám: 12698170-2-13, képviseli: dr. Kristóf Judit) a Budakeszi 471 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Budakeszi, Táncsics Mihály utca 9. szám alatti ingatlan egy 
részére vonatkozóan a melléklet szerint. 

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

hogy a használati jog bejegyzéséhez szükséges megosztási vázrajzot földmérő 
megbízásával készíttesse el. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására a változási vázrajz elkészültét, 
valamint az önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

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

pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési 
rendeletének módosítását. 
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Felelős:  1. - 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont:  azonnal 
 2. és 3. pont:  a döntést követő 30 napon belül 
 4. pont:  negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 599/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az Informatikai Biztonsági Szabályzat elkészítéséről, a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás keretében  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információszabadságáról szóló 2013. évi L. törvényben 
foglaltaknak megfelelő Informatikai Biztonsági Szabályzatot a Budakörnyéki 
Önkormányzati Társulás keretében, a Securicum Hálózatbiztonsági Fejlesztő és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1026 Budapest, 
Riadó utca 7.) kívánja elkészíttetni. Az Informatikai Biztonsági Szabályzat 
elkészítésének fedezetére bruttó 252.222.-Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. mellékletének általános tartalék 
sora terhére. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Informatikai Biztonsági 

Szabályzat elkészítésének finanszírozására a melléklet szerinti tartalommal 
pénzeszköz átadási megállapodást köt a Budakörnyéki Önkormányzati Társulással. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az 

alpolgármestert a pénzeszköz átadási megállapodás aláírására, az ügyvédi 
ellenjegyzést követően. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a 1. 

pont szerint készítse elő az Önkormányzat 3/2013. (III. 6.) Kt. rendelet módosítását. 
 
Felelős:    1., 2., 3., pont: Bakács Edit Bernadett alpolgármester 
                4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
      3. pont: döntést követő 5 napon belül 
                4. pont: negyedévet követő 30 nap 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 600/2013.  (XI. 14.) Kt. 
határozata a védőnői feladatok ellátásához biztosított OEP-többletfinanszírozás 
felhasználásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi város védőnői 
részére bruttó 624.173 Ft összegű jutalomkeret és az ahhoz kapcsolódó járulékok 
168.527 Ft fedezetét biztosítja a 2013. július 01. és 2013. október 04. között átutalt OEP-
többletfinanszírozás terhére. 
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Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 601/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi Védőnői Szolgálat rendszergazdai feladatainak ellátásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Budakeszi Védőnői Szolgálat rendszergazdai feladatainak 
ellátására beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbel kössön megbízási 
szerződést, melynek fedezete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III. 6.) rendelet általános tartalék kerete, 2014. évi fedezete a 2014. évi 
költségvetésben betervezésre kerül. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ügyvédi ellenjegyzést követően az 1. pontban megjelölt feladat 
ellátására a szerződést aláírja. 

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

1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III.06.) költségvetési 
rendeletének módosítását. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
   dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont azonnal 

    2. pont a döntést követő 15 napon belül 
                3. pont a negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 602/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Pintérné Wágner Judit védőnők használt laptopjának otthoni 
munkavégzéshez történő megvásárlásáról 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete helyt ad Pintérné Wágner Judit védőnő 

kérelmének, és az általa évekig használt DELL Inspiron 1501 (leltári száma: BK-
NB117) típusú laptopot otthoni munkavégzéshez részére értékesíti 35.000 Ft 
értékben. 

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

meghatározott szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására. 
 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: a döntést követő 15 napon belül             



 249

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 603/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Téglás Vera Luca védőnő használt laptopjának otthoni munkavégzéshez 
történő megvásárlásáról 
 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete helyt ad Téglás Vera Luca védőnő 
kérelmének, mely szerint az általa évekig használt DELL Inspiron 1501 
(leltári száma: BK-NB106) típusú laptopot otthoni munkavégzéshez 
részére értékesíti 35.000 Ft értékben. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pontban meghatározott szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására. 
 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: a döntést követő 15 napon belül             
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 604/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata a közétkeztetés viszonyainak áttekintéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 

hivatalt, hogy kérjen be ajánlatokat közétkeztetésben jártas szakértőktől, Budakeszi 
közétkeztetési viszonyainak áttekintése érdekében.  
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ajánlatok elbírálásához 
tárgyaló bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

- Bakács Edit Bernadett alpolgármester, 
- Ohr Alajos képviselő, 
- Tömösi Attila képviselő. 
 

Felelős:    1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
     2. pont: Bakács Edit Bernadett alpolgármester, 

            Ohr Alajos képviselő, 
                              Tömösi Attila képviselő 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
                  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 605/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Dr. Card Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által gyártott 
Egészségkártya megvásárlásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Card Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 29., adószám: 
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23087110-2-41) által kínált Egészségkártya megvásárlásának tárgyában nem kíván 
szerződést kötni. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a gazdasági társaságot. 
 
Felelős:              dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:           1. pont: azonnal 
                          2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 606/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Az MNF-201 frsz. Dacia Duster terepjáró gépkocsi rendőri jellegének 
kialakításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MNF-201 frsz. Dacia 

Duster terepjáró gépkocsi rendőri jellegének kialakításával a RÉTOR Kft-t 
(cégjegyzékszáma: 01-09-698824, székhelye: 1162 Budapest, Pemete tér 9., 
adószáma: 12693089-2-42, képviseli: Lázár Mihály) bízza meg, 98.800,- Ft+ÁFA 
összegben, melynek fedezete, a széleskörű regionális közérdekű 
kötelezettségvállalásból befolyt „Közbiztonság fejlesztése” megnevezésű 
bankszámlán rendelkezésre álló összeg.         

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ügyvédi ellenjegyzést követően, a RÉTOR Kft-vel a mellékelt 
szerződéstervezetet aláírja. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
                        2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 607/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az MNF-201 frsz. Dacia Duster terepjáró gépkocsi Pest Megyei Rendőr-
főkapitányság részére történő térítésmentes tulajdonba adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező – 

széleskörű regionális önkormányzati, lakossági, valamint vállalkozói összefogás 
eredményéből befolyt pénzösszegből, a Budakeszi Rendőrőrs részére megvásárolt – 
MNF201 forgalmi rendszámú Dacia Duster Cool 1,6 105LE 4X4 típusú (alvázszáma: 
UU1HSDARN49326659, motorszáma: K4MA606D066289) terepjáró gépkocsit 
térítésmentesen a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság tulajdonába adja, a 
nyilvántartásában szereplő 3.469.900,- Ft nyilvántartási értéken a melléklet szerint. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ügyvédi ellenjegyzést követően, a Pest Megyei Rendőr-
főkapitánysággal megkötendő térítésmentes tulajdonba adási szerződést aláírja. 
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Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 608/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a CORPUS Kft. felajánlásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a CORPUS Kft. 

(cégjegyzékszáma: 13-09-068034, székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 122., 
adószáma: 10909429-2-13, képviseli: Jávorka Józsefné) felajánlását, mely a 
Budakeszi Városi Temetőben lévő 12 darab hulladékgyűjtő edény, valamint 1 db 
információs tábla térítés nélküli tulajdonba adására irányul, tisztelettel elfogadja.    

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ügyvédi ellenjegyzést követően a CORPUS Kft-vel megkötendő 
térítés nélküli tulajdon átvételéről szóló melléklet szerinti szerződést aláírja. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 609/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötendő adósságkezelési keret-
megállapodás jóváhagyásáról 
 

1. A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, 
hogy az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról 
szóló 37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati rendeletében szabályozott 
adósságkezelési szolgáltatás ellátása érdekében, illetve az együttműködés 
kereteinek, feltételeinek kialakítása céljából a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 
keret-megállapodást köt a melléklet szerinti tartalommal. 

 
2. A Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban 

meghatározott keret-megállapodás tervezetet jóváhagyja és felhatalmazza 
a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 610/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a „KERT-BARÁT” Bt.-vel 2013. július 12. napján kötött vállalkozási 
szerződés módosításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város 

Önkormányzata és a „KERT-BARÁT” Bt. (székhely: 2092 Budakeszi, József 
Attila u. 89., cégjegyzékszám: 13-06-014018, adószám: 24478010-3-13, képviseli: 
Németh Zoltánné) között 2013. július 12. napján létrejött értékbecslések készítésére 
vonatkozó vállalkozási szerződést a mellékelt szerződéstervezet szerint módosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a vállalkozási szerződés módosításának aláírására az önkormányzat 
ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 611/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a TÁMOP 5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat „Éjszakai sportesemények” projekteleme keretei között éjszakai 
kézilabda-torna kiegészítő finanszírozásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat egyik projekteleme keretei 
között (Éjszakai sportesemények Budakeszin) kézilabda bajnokságot rendez 60.000 
Ft, azaz hatvanezer forint összegben, melynek fedezetét az önkormányzat 3/2013. (III. 
06.) költségvetési rendeletének 11. mellékletének általános tartalék sora terhére 
biztosítja.  

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy az 1. 

pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének 
módosítását. 
 

Felelős:  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 612/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013/2014 évi téli 
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok meghatározásáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Budakeszi Városfejlesztési és Városfejlesztési Kft-vel együttműködve készítse el a 
város teljes körű téli üzemeltetési tervét. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat kezelésében 
lévő közterületeken a jégolvasztáshoz a NaCl tartalmú készítmények alkalmazását 
megszünteti 2013. decemberétől.   

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

téli hóeltakarításhoz és síkosság-mentesítéshez szükséges munkagépek beszerezésére 
és átalakítására kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb árajánlat alapján kössön 
szerződést az alábbiak szerint:  

 
- MTZ 320.4 típusú traktor beszerzése: kiegészítve 500 l-es szóró 

berendezéssel, valamint 2000 mm-es tolólappal, 
- Pasquali típusú traktor átalakítása: hátsó világítással, munkalámpával, 

ablaktörlővel, kabinfűtéssel, 
- MTZ 920.3 típusú traktor átalakítása: fronthidraulikával, hárompont 

függesztéssel, 800 l-es szóró berendezéssel, kiegészítő tolólappal (2300 
mm), 

- Multikár M26 típusú traktor általános karbantartása. 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiekben megjelölt 
beszerzésekre 6.770.000,- Ft fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetésről szóló 
3/2013. (III. 06.) Kt. rendelet 11. számú mellékletének általános tartalék sora terhére.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városfejlesztési Kft. részére a téli hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatok 
elvégzéséhez  2013. évben 2.475.000,- Ft-ot biztosít, amelynek fedezete a 2013. évi 
költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) Kt. rendelet 11. számú mellékletének általános 
tartalék sora.  
 

5. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 4. pont szerinti tartalommal módosított, Budakeszi Városfejlesztési és 
Városfejlesztési Kft-vel megkötött 2013. évi Támogatási Szerződést ügyvédi 
ellenjegyzést követően írja alá. 

 
6. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

a 3. és 4. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 3/2013. (III. 6.) Kt. rendeletének 
módosítását. 

 
7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakosság részére 

környezetbarát síkosság-mentesítő és jégolvasztó keveréket biztosít kedvezményes 
áron, a Budakeszi Városfejlesztési és Városfejlesztési Kft-n keresztül. 

 
8. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013/2014 téli felkészülési tervét a 
melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a kritikus téli időjárási viszonyok esetén 
fellépő, a helyi közutakat érintő esetleges problémák megoldásáról alvállalkozók 
bevonásával gondoskodjon. 
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Felelős:          1. - 5. pont: dr. Csutoráné Győri Ottilia polgármester 
           6. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
           7. - 8. pont: Kovács Lajos Attila ügyvezető, BVV Kft. 
Határidő:       1. pont: a döntést követő 15 napon belül  
           2. - 5., 8. pont: azonnal 
           6 pont: negyedévet követő 30 nap 
           7. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 613/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata a téli átmeneti közfoglalkoztatás indítása tárgyú 568/2013 (X. 17.) Kt. 
határozat módosításáról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a téli átmeneti 
közfoglalkoztatás indítása tárgyú 568/2013 (X. 17.) Kt. határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert 1. pont szerinti módosított kérelem aláírására. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 614/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata a településen élő, szociálisan rászoruló nyugdíjasok karácsonyi szociális 
Erzsébet utalványáról, valamint a szociálisan rászoruló családok részére jutatott 
alapvető élelmiszer csomagról 
 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszin élő, 

szociálisan rászoruló nyugdíjasokat, szociális Erzsébet utalvány formájában, 3.000,- 
Ft/fő összegben, összesen 1.700.000,- Ft-tal, melyből 50.000.- Ft a lebonyolítás 
költségeit szolgálja, valamint a Budakeszin élő szociálisan rászoruló családokat, 
tartós élelmiszercsomag formájában, összesen 300.000,- Ft-tal.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármesteri hivatalt, hogy Budakeszi városban működő szociális feladatokkal 
foglalkozó egyesületek illetve alapítványok bevonásával technikailag bonyolítsa le az 
1.650.000.- Ft összegben átadandó 550 db szociális Erzsébet utalványt, a településen 
élő, szociálisan rászoruló nyugdíjasok karácsonyi támogatására, valamint 300.000,- 
forintot alapvető élelmiszercsomag beszerzésére a településen élő, szociálisan 
rászoruló családok részére.  
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. 
pontban megjelölt támogatás fedezetéhez szükséges 2.000.000,- forintot az 
Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2013. (III.06.) számú rendelet 11. melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.  

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

1. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési 
rendeletének módosítását.  

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. és 2. pont szerinti megállapodásokat ügyvédi ellenjegyzést 
követően aláírja. 

 
Felelős:   1., 3-4. pont:  Bakács Edit Bernadett alpolgármester 
               2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
               5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 
Határidő: 1., 3-4. pont: azonnal 
                2. és 5. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 615/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata szociális szövetkezet alapításában történő részvételről 
 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális szövetkezet 
alapítását javasolja abból a célból, hogy Budakeszin élő hátrányos helyzetben 
lévő lakosai számára munkafeltételeket teremtsen, valamint egyéb módon 
elősegítse szociális helyzetük javítását. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 

szociális szövetkezet ügyvezetésének és képviseletének ellátására – a 
jogszabályban biztosított lehetőség alapján – igazgatóság helyett egyszemélyes 
ügyvezető elnök kerüljön megválasztásra.  

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja, hogy a 

szövetkezet tevékenységi körei a következők legyenek: 
mezőgazdasági tevékenység 
kiskereskedelem 
képzőművészeti tevékenység 

  
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szövetkezeti tag 

vagyoni hozzájárulását, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalását 
megjelenítő részjegy mértékére 10.000.- Ft összegben tesz javaslatot. 
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5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert 
és az Alpolgármestert, hogy az önkormányzatot nevében az alapításhoz szükséges 
egyeztetéseket kezdje meg. 

 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 

ügyvédet, hogy készítse el a szociális szövetkezet alapításához szükséges 
okiratokat. 

 
7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 

hogy a decemberi testületi ülésen jóváhagyásra nyújtsa be a szociális szövetkezet 
tagjai által aláírt, az alapításhoz szükséges okiratokat. 
 

Felelős: 1-5., 7.  pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  6. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 

 
Határidő: 1-5. pont: azonnal 
                6. pont: a döntést követő 15 napon belül 

    7. pont: decemberi testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 616/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata játszótér építéséhez szükséges fedezet közérdekű kötelezettségállas útján 
történő biztosításról * a 410/2014. (VII. 31.) Kt. határozattal a 4. 5. végrehajtási határidő: 2015. június 30. valamint a 2. 4.  pont  

módosításra került; 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 
kötelezettségvállalást szervez új játszótér építéséhez szükséges fedezet biztosításra. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, a főépítészt, hogy Tóth Gábor és Szabó 
Ákos Péter képviselők bevonásával dolgozza ki a Makkosi úton új játszótér 
kialakításának vonatkozásában jogszabályi előírások figyelembe vételével a 
környezet rendezésére és a játékok típusaira, fajtáira és azok elhelyezésére 
vonatkozó elképzeléseket. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a beérkező támogatások gyűjtésére „Makkosmáriai játszótér építés 
megvalósítására társadalmi összefogás számla” néven új bankszámlát nyisson, 
valamint a beérkezett pénzeszközök nyilvántartásáról gondoskodjon.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 
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5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 2. számú melléklet szerinti megállapodások megkötésére, 
és felkéri a közérdekű kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására. 

 
Felelős:  1., 4. és 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

2. pont: Bánhidi László FVB elnöke,  
             Tömösi Attila képviselő,  
             Szabó Ákos Péter képviselő, 
             Dénes György főépítész 
3. pont dr. Remete Sándor jegyző 

 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a soron következő testületi ülés 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 4. és 5. pont: 2014. május 31-ig folyamatosan 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 617/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata játszótér építéséhez szükséges fedezet közérdekű kötelezettségállas útján 
történő biztosításról  * a 410/2014. (VII. 31.) Kt. határozattal a 4. 5. végrehajtási határidő: 2015. június 30. valamint a 2. 4.  pont  

módosításra került; 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 
kötelezettségvállalást szervez új játszótér építéséhez szükséges fedezet 
biztosításra. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét, a főépítészt, hogy Tóth Gábor és Szabó 
Ákos Péter képviselők bevonásával dolgozza ki a Dózsa György téren új játszótér 
kialakításának vonatkozásában jogszabályi előírások figyelembe vételével a 
környezet rendezésére és a játékok típusaira, fajtáira és azok elhelyezésére 
vonatkozó elképzeléseket. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a beérkező támogatások gyűjtésére „Dózsa György tér környéki 
játszótér építés megvalósítására társadalmi összefogás számla” néven új 
bankszámlát nyisson, valamint a beérkezett pénzeszközök nyilvántartásáról 
gondoskodjon.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. és 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 
szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a 
polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a határozat 2. számú melléklet szerinti megállapodások 
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megkötésére, és felkéri a közérdekű kötelezettségvállalás feltételrendszerének 
biztosítására. 

 
 
Felelős:  1., 4. és 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

2. pont: Bánhidi László FVB elnöke,  
             Tömösi Attila képviselő,  
             Szabó Ákos Péter képviselő, 
             Dénes György főépítész 
3. pont dr. Remete Sándor jegyző 

 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a soron következő testületi ülés 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 4. és 5. pont: 2014. május 31-ig folyamatosan 

 
  
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 618/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Ifjúsági klub létrehozásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ifjúsági klub létrehozását 

javasolja a helyi ifjúsági élet előmozdítása céljából azzal, hogy a klub az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ működésének keretein belül, a központ által ellátott 
feladatként kerüljön megszervezésre. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy az Ifjúsági klub működéséhez 
szükséges programtervet dolgozza ki, és annak alapján működtesse azt.  

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott 

feladat ellátásához 200.000.- Ft-tal járul hozzá, melynek fedezetét a 2013. évi 3/2013. 
(III. 06.) költségvetési rendeletének 11. mellékletének általános tartalék sora terhére 
biztosítja. 

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

   2. pont: Tóthné Fajtha Anita az Erkel Ferenc Művelődési Ház vezetője 
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

     2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 619/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 620/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 438/2013. (VIII. 
21.), 439/2013. (VIII. 21.), 440/2013. (VIII. 21.), 443/2013. (VIII. 21.), 444/2013. (VIII. 
21.), 445/2013. (VIII. 21.), 446/2013. (VIII. 21.), 447/2013. (VIII. 21.), 448/2013. (VIII. 
21.), 449/2013. (VIII. 21.), 450/2013. (VIII. 21.), 451/2013. (VIII. 21.), 452/2013. (VIII. 
21.), 453/2013. (VIII. 21.), 454/2013. (VIII. 21.), 456/2013. (VIII. 21.), 457/2013. (VIII. 
21.), 458/2013. (VIII. 21.), 459/2013. (VIII. 21.), 460/2013. (VIII. 21.), 461/2013. (VIII. 
21.), 462/2013. (VIII. 21.), 463/2013. (VIII. 21.), 464/2013. (VIII. 21.), 465/2013. (VIII. 
21.), 466/2013. (VIII. 21.), 467/2013. (VIII. 21.) 467/2013. (VIII. 21.) Kt. határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót. 
 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
  

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 621/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Szőlőskert utcában lévő lámpatestek felméréséről 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy mérje fel a Szőlőskert utcában elhelyezett lámpatestek bekapcsolásának 
szükségességét, valamint a ki és bekapcsolás költségeit. 
 
Felelős:  dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 622/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
közbeszerzési eljárás eredményéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közvilágítási hálózat 
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó közbeszerzési eljárással 
kapcsolatban beérkezett ajánlatok alapján szerződést köt a Budapesti Elektronom 
Művek Nyrt-vel a közvilágítás üzemeltetésére nettó 514.750.- Ft/hónap 
összegben, a kiírásban rögzített feltételek szerint, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2014-16. évi költségvetésében tervezi. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont alatti szerződést – ügyvédi ellenjegyzést követően 
– aláírja. 

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

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 623/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata közvilágítási lámpatestek felszereléséről * a 175/2014. (IV. 16.) Kt. határozattal módosítva

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. számú 
mellékletében megjelölt közvilágítási lámpatestek felszerelését valósítja meg. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontnak megfelelő 
tartalommal a határozat 3. számú melléklete szerinti keretszerződést köt az 
Eurovill Kft-vel, 2.785.000.- Ft összegben, melynek fedezete a költségvetésről 
szóló 3/2013. (III. 6.) rendelet általános tartalék kerete. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 2. pont szerinti szerződést – ügyvédi ellenjegyzést 
követően aláírja. 
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a határozat 4. számú mellékletében megjelölt közvilágítási feladatok 
tervezési és engedélyezési munkáira tervezési ajánlatokat kérjen be. 
 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1., 2. pontok: 2013. december 15. 
  3., 4. pontok: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 624/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata termelői piac és parkolók kialakításáról a Dózsa György téren 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Dózsa György téren kialakítandó 
termelői piac és parkolók kialakításának lehetőségét. 

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

hogy szükség esetén kérjen be tervezői árajánlatokat az 1. pont szerinti közterület 
rendezésre irányuló engedélyezési tervek elkészítésére, melyre bruttó 600.000.- 
Forint keretösszeget biztosít, mely összeg fedezete a 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. 
melléklet céltartalék önálló fejlesztések sora. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adóval a 2. pont szerinti munkákra 
vonatkozó szerződés aláírására ügyvédi ellenjegyzést követően. 

 
Felelős: 1. pont:          dr. Remete Sándor jegyző 
                      2. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: a 2013. decemberi képviselő-testületi ülés 
                      2. és 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 625/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi Havas Boldogasszony római katolikus plébániatemplom 
környezetrendezésének támogatására 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 
Római Katolikus Egyházközség által készített, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma részére benyújtandó pályázatát a Budakeszi Havas Boldogasszony 
római katolikus plébániatemplom környezetrendezéséhez. 

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

nyertes pályázat önrészéhez a Budakeszi településkép rendezése céljából 
2.000.000.- Forint összegű támogatást biztosít, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
pályázat sikeres elbírálása esetén felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti 
támogatási szerződés aláírására. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sikeres pályázatot 

követően a pályázati terveket illetően véleményezési jogot kíván fenntartani. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
                
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 626/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Nagy Sándor József Gimnázium kérelméről 
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Sándor József 
Gimnázium 50. évforduló méltó megünneplésének költségeire bruttó 250.000.- 
forintot biztosít a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. 
mellékletének általános tartalékkerete terhére. 

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

hogy az 1. pont szerinti döntésről a kérelmezőt értesítse. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy 
a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet módosítását az 1. pont 
szerint készítse el. 

 
Felelős:  1-2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 3. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal  
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 627/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1884 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 133. 
szám alatti ingatlanon létesített távközlési műszaki épület önálló ingatlanként 
történő bejegyzéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Budakeszi 1884 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 133. szám alatti 
ingatlanon a Magyar Telekom Nyrt. által létesített felépítmény (távközlési műszaki 
épület) tulajdonjoga a mellékelt megosztási rajz szerint ráépítés jogcímén a 
Budakeszi 1884/A hrsz. alatt 56 m2 alapterülettel kerüljön az illetékes földhivatalnál 
bejegyzésre a Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., 
adószám: 10773381-2-44, cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041928) javára. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyar Telekom Nyrt. és 

Budakeszi Város Önkormányzata között 1994. október 26-án létrejött, a Budakeszi 
1884 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 133. szám alatti ingatlanon 91 
m2 alapterületű telekrészre vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel a 3. 
pont szerinti földhasználati megállapodással egyidejűleg megszünteti. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete földhasználati 

megállapodást köt a Magyar Telekom Nyrt.-vel (székhely: 1013 Budapest, Krisztina 
krt. 55., adószám: 10773381-2-44, cégjegyzék szám: Cg. 01-10-041928, képviselik: 
Telek Zoltán központvezető, Bárány József vagyongazdálkodási senior szakmai 
irányító) a Budakeszi 1884 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 133. szám 
alatti ingatlanon 91 m2 alapterületű telekrészre vonatkozóan a melléklet szerint. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 2. és 3. pont szerinti megállapodás aláírására a változási vázrajz 
elkészültét, valamint az önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1- 3. pont:  azonnal 
 4. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 628/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Budakeszi, Reviczky utca, József Attila utca és Nagy Sándor József utca 
tervezéséről és építési engedélyeztetéséről 
 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Reviczky 

utca tervezéséről és építési engedélyeztetéséről szóló 514/2013. (XI. 26.) Kt. 
határozatot, a Nagy Sándor József utca tervezéséről és építési engedélyeztetéséről 
szóló 527/2013. (XI. 26.) Kt. határozatot, valamint a József Attila utca tervezéséről és 
építési engedélyeztetéséről szóló 528/2013. (XI. 26.) Kt. határozatot. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évben felújítja: 
- a Reviczky utca, Hajós utca és Barackvirág utca közötti szakaszát, 

lakossági részvétellel, 
- a József Attila utca, Barackvirág és Hajós utca közötti szakaszát, valamint  
- a Nagy Sándor József utca teljes hosszát. 

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

hogy a 2. pontban megnevezett utcák tervezésére kérjen be 3 árajánlatot, amelyre 
összesen 3.300.000,- Ft keretösszeget biztosít, amelynek fedezete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendelete. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a tervezésre legelőnyösebb árajánlatot tevő gazdasági 
társasággal, ügyvédi ellenjegyzést követően szerződést kössön.  

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy a 2. pontban megnevezett utcák felújítására kezdeményezze az illetékes 
szakhatóságoknál az engedélyeztetési eljárás megindítását, amelyre összesen 
1.500.000,- Ft keretösszegben fedezetet biztosít, amelynek fedezete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetési rendelete. 

 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletbe a 3. és 5. pontokban 
meghatározott költségeket, valamit a kivitelezés költségeit tervezze be. 

 
 
Felelős:             1., 2., 3., 4., 5. pont: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                          6. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:          1., 2., 3., 5. pont: azonnal 

              4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
              6. pont: 2014. február 15. 
 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 629/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Budakeszi, Reviczky utca, József Attila utca és Nagy Sándor József utca 
felújításához kapcsolódó geodéziai felmérések elvégzéséről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a Reviczky utca Hajós 
utca és Barackvirág utca közötti szakaszának, a József Attila utca Barackvirág és 
Hajós utca közötti szakaszának, a Nagy Sándor József utca teljesen hosszán a 
felújításához szükséges geodéziai felméréseket végeztesse el. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban 
meghatározott utcák felújítására megrendelt geodéziai felmérések anyagát 5 
nyomtatott példányban és 1 db elektronikus adathordozón adja át a Polgármesteri 
Hivatalnak. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által megrendelt geodéziai felmérés 
költségét, 419.100,- Ft-ot az Önkormányzat 3/2013. (III. 6.) Kt. rendelet 11. 
mellékletének általános sora terhére biztosítja. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a 3. 
pont szerinti, módosított 2013. évi Támogatási Szerződést aláírja. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 4. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 3/2013. (III. 6.) Kt. 
rendeletének módosítását. 

 
Felelős:             1., 2. pont: Kovács Lajos Attila ügyvezető igazgató, BVV Kft. 
                          3., 4. pont: Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                          5. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:           1. - 4. pont: azonnal 

              5. pont: a negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 630/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata letéti megállapodás megkötéséről a Pest Megyei Könyvtár és Budakeszi 
Város Önkormányzata között 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete letéti megállapodást köt 
a Pest Megyei Könyvtárral a Nagy Gáspár Városi Könyvtár számára átadott 
német nyelvű dokumentumok térítésmentes használatára, amelyek értéke 
összesen 51.617,- Ft. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ügyvédi ellenjegyzést követően a letéti megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős:             1., 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő:          1. pont: azonnal 
                         2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 631/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a temetőn belüli gyalogút csapadékvíz elvezetésének szegély kialakítása 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 
temetőn belüli gyalogút csapadékvíz elvezetésének szegélykialakítására 
vonatkozó, a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívást. 

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

hogy az 1. pont alapján három ajánlattevőnek küldje meg az ajánlattételi 
felhívást, valamint felhatalmazza, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel az ügyvédi 
ellenjegyzést követően kössön megbízási szerződést. 

 
3. A temetőkert érintett útszakaszának csapadékvíz elvezetésének 

szegélykialakítására a Képviselő-testület bruttó 650.000.- Ft összeget biztosít, 
melynek fedezetét az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének 
11. mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja. 

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

a 3. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési 
rendeletének módosítását. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-2. pont: 2014. március 31. 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  4. pont: negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 632/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata Tóth Zoltán ügyvezető (Stelázsi Vegyesbolt Kft.) felajánlásáról 
 
1. Budakeszi Város Képviselő-testülete Tóth Zoltán ügyvezető (Stelázsi Vegyesbolt 

Kft., cégjegyzékszáma: 13-09-160738, székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 100., 
adószáma: 24200400-1-13) az önkormányzat részére 2 db (1 db 6 m magas, valamint 
1 db 1,5 m magas) városi karácsonyfa adományozásával kapcsolatos felajánlását 
köszönettel elfogadja. 

 
2. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Stelázsi 

Vegyesbolt Kft. (cégjegyzékszáma: 13-09-160738, székhelye: 2092 Budakeszi, Fő 
utca 100., adószáma: 24200400-1-13, képviseli Tóth Zoltán ügyvezető) részére az 
Erkel Ferenc Művelődési Központ előtti járdán (2092 Budakeszi, Fő utca 108.) 2013. 
december 10-től 2013. december 24-ig, 4 db tartóban feldíszített karácsonyfák 
elhelyezéséhez az alábbi feltételekkel: 
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a) A közterület-használattal nem akadályozhatja a közúti és gyalogos forgalmat, 
továbbá a csapadékvíz elfolyását. 

b) 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.  

c) A közterület-használattal érintett területek fenntartásáért, az esetlegesen 
bekövetkező károkért az eredeti állapot visszaállításáig az igénybevevő anyagilag 
és büntetőjogilag is felelős. 

d) A közút (járda) és az igénybe vett közterületre került szennyeződés letakarítása az 
engedélyes feladata. 

e) 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. 

f) 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. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 633/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a karácsonyi díszkivilágítás felszereléséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi évek 

gyakorlatának megfelelően 2013-ban is karácsonyi díszkivilágítást szereltet fel a Fő 
utca mentén bruttó 508.000.- Ft értékben, melynek fedezetét az önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséből biztosítja. 

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

hogy kérjen be 3 db árajánlatot a Fő utcai karácsonyi díszkivilágítás fel, illetve az 
ünnepeket követő leszerelésére. 

 
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti legjobb ajánlatot tevővel kösse meg – ügyvédi 
ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést.   

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
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  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 634/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a KMOP-4.7.1-13 kódszámú „Elektronikus helyi közigazgatási 
infrastruktúra fejlesztése” című pályázaton történő részvételről  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című, 100 %-os 
támogatási intenzitású KMOP-4.7.1-13 kódszámú pályázati kiírásra. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Szél Bálint, Tóth 

Gábor és Szabó Ákos Péter képviselőket, hogy szakmai szempontból vizsgálják 
meg a pályázati anyagot. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a pályázati dokumentáció aláírására és a Magyar 
Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére történő benyújtására. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson le a környékbeli települések 
polgármestereivel a fenti tárgyú pályázati kiírásra közös pályázat benyújtásának 
lehetőségéről. 

 
Felelős:    1., 3. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                 2. pont: Szél Bálint képviselő, 
                              Tóth Gábor képviselő, 
                              Szabó Ákos Péter képviselő 
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 
      3. pont: a pályázat benyújtására kiírt határidő 

     4. pont: a döntést követő 8 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 635/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a művelődési ház fejlesztéséről szóló komplex hatástanulmány 1. 
ütemének végrehajtására vonatkozó árajánlatokról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Real 

Management Kft. árajánlatát a művelődési ház fejlesztéséről szóló komplex 
hatástanulmányban megjelölt ingatlanok tulajdoni és jogi rendezésére, a projekt 
hitelezésével kapcsolatban, és 4 db bankkal és 1 db takarékszövetkezettel való 
tárgyalás lefolytatására, melyre 600.000.- Ft+Áfa fix tanácsadói díjat és 400.000.- 
Ft+Áfa sikerdíjat az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ügyvédi ellenjegyzést követően az 1. pontban megjelölt 
feladat ellátásáról szóló szerződést aláírja. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban megjelölt összegeket a 2014. évi költségvetésbe tervezze be. 
 
Felelős:   1., 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

   3. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont azonnal 

   2. pont a döntés követő 15 napon belül 
   3. pont: 2014. évi költségvetés elfogadása 
  

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 636/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Rathauskeller Kft. beszámítási kérelme tárgyában   
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft.-vel 
2012. február 29-én kötött bérleti szerződés azonnali hatályú felmondását 
követően fennálló 3.855.633,- Ft összegű követelés ellenértékeként, a 
Rathauskeller Kft. beszámítási kérelmének részben helyt ad, és a padlófelújítás és 
villanyszerelés, pincefal injektálás, felületkezelési munkálatok 4.713.750,- Ft-os 
teljes összegének a felét, 2.356.875.- Ft-ot fogadja el beszámítási értékként, 
amennyiben a Rathauskeller Kft. által az újonnan felszerelt lámpatestek 
visszaszerelésre kerülnek. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérleti szerződésben 
megállapított 600.000.- Ft kaució összegét visszatartja a bérleti díj hátralék 
ellenértékeként, továbbá fenntartja a fizetési meghagyásban feltüntetett 
követeléseit, ebből következően a beszámítás figyelembe vételével a 
Rathauskeller Kft-vel fennálló követelésének összege 898.758.- Ft, melyből 
350.000.- Ft-ot átutal az önkormányzat részére, a fennmaradó összegben a 
mosogató, az üvegajtó, számítógép nyomtatóval és a lámpatestek beszámításra 
kerülnek.  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Rathauskeller Kft. ügyvezetőjét. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 
ügyvédet, hogy a fizetési meghagyásos, illetve ellentmondás okán perré alakuló 
eljárásban az 1., 2. és 3. pontban foglaltak szerint járjon el.  

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

    4. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő: 1., 2. pont: azonnal 
                3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

    4. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 637/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Keszivíz Kft. megbízott vezető tisztségviselője, Tóbiás Zoltán 
megbízási díjának módosításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. 

alapítója - tekintettel a társaság jelentősen lecsökkent feladataira - úgy dönt, 
hogy a 2013. április 26. napjától határozatlan időre a Keszivíz Kft. 
ügyvezetőjeként megbízott Tóbiás Zoltán megbízási díját közös megegyezéssel 
2013. november 1. napjától havi bruttó 50.000,- Ft összegre módosítja - a 
mellékelt megbízási szerződés módosítás alapján -, melynek fedezete a 
gazdasági társaság saját bevétele. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 638/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzat 
ügyvédjét, hogy Tahy Lászlóné felperesnek a Szivárvány Óvoda alperes ellen rendkívüli 
felmentés megállapítása iránt indított munkaügyi perében maximum 500.000.- Ft 
kártérítés megfizetésére peren kívüli megállapodást kössön. Az egyeztető tárgyaláson 
első ajánlatként 2 havi illetmény és az ahhoz kapcsolódó cafetéria szerepeljen.  
 
Felelős:    dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 639/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal és a 
Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
tárgyalások lefolytatásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a 
Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét, és a Városüzemeltetési és Közlekedési 
Tanácsnokot, hogy folytasson tárgyalásokat az önkormányzat ügyvédjének bevonásával a 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1072 
Budapest, Akácfa u. 15.) a folyamatban lévő peres eljárás kapcsán, a peren kívüli 
megállapodás lehetőségének megvizsgálására, valamint a Budapesti Közlekedési 
Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén utca 19-21.) a szerződéses kapcsolat rendezése tárgyában. 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                 Tóth Gábor PKB elnöke, 
                 Ohr Alajos tanácsnok, 
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                 dr. Disztós Dóra ügyvéd 
 
Határidő:  a következő képviselő-testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 640/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozata az ügyvédi tájékoztatóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek 
tárgyában 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Disztós Dóra ügyvéd 
folyamatban lévő peres és nem peres ügyekről szóló írásbeli tájékoztatóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 642/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Budakeszin elhelyezni kívánt 
rovásírásos emléktáblához  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 

a Magyarok Szövetsége (2092 Budakeszi, Alkotó utca 37.) részére rovásírásos 
emléktábláknak a Budakeszire bevezető 4 úton (1103 számú Telki úton, 8102 számú 
Budaörs felöli úton, 1102 számú Pátyi úton, és 8102 számú Budapest felöli úton) 
történő szabványszerűen és szabályszerűen kialakításra kerülő tábla kihelyezésére. 

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

1. pont szerinti döntésről a Magyarok Szövetségét értesítse. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 643/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a rovásírásos emléktáblának az országzászlóhoz és a Keszi-ligethez 
történő elhelyezése tárgyú 20/2013. (I. 24.) Kt. határozat visszavonásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rovásírásos emléktáblának az 
országzászlóhoz és a Keszi-ligethez történő elhelyezése tárgyú 20/2013. (I. 24.) Kt. 
határozatát visszavonja. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 644/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
átszervezéséről szóló 185/2013. (IV. 25.) Kt. határozat visszavonásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az Erkel 
Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár átszervezéséről 
szóló 185/2013. (IV. 25.) Kt. határozatot. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről 

értesítse az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Nagy Gáspár Városi Könyvtár 
vezetőjét. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 645/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Nagy Gáspár Városi Könyvtár intézményvezetői megbízásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár Városi 

Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2014. január 1. 
napjától 2014. december 31. napjáig Ádám Évát (szül.: Mohács, 1963.02.06.; an: 
Mokos Margit) bízza meg. 
Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban: Kjt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet irányadó rendelkezései alapján 
az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

•  202.020. Ft garantált illetmény 
•    14.141. Ft a Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdése alapján további szakképesítés 

elismerésével összefüggő illetménynövekedés (a pótlékalap 7%-
a) 

•  216.161. Ft garantált illetmény összesen 
•  216.200. Ft garantált illetmény összesen kerekítve 
•    45.000. Ft magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225%-a) 
•    10.000. Ft tanácsosi cím után járó illetménypótlék (a pótlékalap 50%-a) 

 
Illetménye mindösszesen: 271.200. Ft. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a munkaügyi iratok aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
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Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 646/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata Till Gábor megbízási szerződésének tárgyában 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Till Gáborral 
2013. január 21. napján létrejött, városfejlesztéssel összefüggő önkormányzati feladatok 
ellátására irányuló megbízási szerződésének 2013. december 31. napjával történő 
megszűnését. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 647/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata Budakeszi Polgármesteri Hivatal létszámának megállapításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal létszámát 2014. január 1. napjától 59 főben állapítja meg. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatal szervezeti- és működési szabályzatát az 1. pontnak 
megfelelően módosítsa. 

 
Felelős: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: 2014. február 28. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 648/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az ügyvédi tájékoztatóról a folyamatban lévő önkormányzati ügyek 
tárgyában 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Disztós Dóra ügyvéd 
folyamatban lévő peres és nem peres ügyekről szóló írásbeli tájékoztatóját a melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 649/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám 
alatt található Rathauskeller – Városi pince – hasznosításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 
Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található pince bérbe vételére kiírt egyfordulós, 
nyílt pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 

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

hogy értesítse a pályázót a pályázati eljárás eredményéről. 
 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a döntést követő 15 napon belül 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 650/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám 
alatt található Rathauskeller – Városi pince – hasznosítására előkészítő 
munkacsoport létrehozásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 1 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 177. szám alatt található városi pince 
hasznosítására előkészítő munkacsoportot hoz létre az alábbi tagokkal: 

- Bakács Edit Bernadett alpolgármester,  
- Czifra Zsuzsanna képviselő,  
- Bánhidi László képviselő, 
- Szabó Ákos Péter képviselő.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 1. pont szerinti 

munkacsoportot, hogy dolgozzon ki hasznosítási javaslatokat és ütemtervet, és azt 
terjessze be a Képviselő-testület 2014. januári ülésére. 

 
Felelős:  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                   2. pont: Bakács Edit Bernadett alpolgármester, 
           Czifra Zsuzsanna képviselő, 
           Bánhidi László képviselő, 

                     Szabó Ákos Péter képviselő.  
Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a 2014. januári képviselő-testületi ülés 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 651/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező 
Budakeszi Víz- és Csatornaszolgáltató Környezetvédelmi Kft. és a Budakeszi 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft. egyesüléséről, a Keszivíz Kft.-nek a BVV 
Kft.-be történő beolvadásáról tárgyú 589/2013. (XI. 14.) Kt. határozat 
módosításáról    
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 589/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Keszivíz Kft. és a 
BVV Kft. kizárólagos tulajdonosa a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjaként 2013. 
december 31. napját határozza meg.” 
 
A Határozat 6. pontja az alábbiak szerint módosul: 
 
„6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft. és a 
BVV Kft. ügyvezetőit, hogy az általuk vezetett cégek vonatkozásában a vagyonmérleg-
tervezeteket és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezeteket, továbbá a jogutód 
gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét, az egyesülési döntés 
meghozatalához szükséges jogszabály által meghatározott egyéb okiratokat, az 
egyesülési szerződés tervezetét, valamint a BVV Kft. alapító okiratának megfelelő 
módosítását készítsék elő, és legkésőbb a 2014 márciusában megtartásra kerülő rendes 
Képviselő-testületi ülésre terjesszék be, a gazdasági társaságok egyesüléséről szóló 
végleges döntés meghozatala érdekében. A vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteket 
az ügyvezető igazgatók kötelesek a gazdasági társaságok felügyelő bizottságaival, 
valamint a megbízott könyvvizsgálóval ellenőriztetni.” 
 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 652/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az Etheles park (hrsz.2306/111) értékesítésének előkészítési feladatairól 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja az 1. 

számú mellékletben feltüntetett megosztásban az Etheles park (hrsz.2306/111) 
területet. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti ingatlant, az általános geodéziai keretszerződésnek 
megfelelően az 1. számú melléklet szerinti megosztásban kiméresse. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének módosítását. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerint és a 2. pont szerinti változási 
vázrajz alapján a telekalakítási eljárást a földhivatalnál kezdeményezze, valamint a 
földhivatali költségekre bruttó 300.000 Ft-ot tervezzen be, melynek fedezetét az 
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önkormányzat 3/2013. (III. 06). költségvetési rendeletének 11. mellékletének 
általános tartalék sora terhére biztosítja. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti ingatlan tereprendezésére kérjen be 3 árajánlatot, és 
felhatalmazza, hogy a legkedvezőbbel a szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően 
aláírja. Az 1. pont szerinti ingatlan tereprendezés költségeire bruttó 300.000 Ft-os 
keretet biztosít, melynek pénzügyi fedezete az önkormányzat 2014. költségvetése. 

 
Felelős:  1., 4., 5. pont:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                        2. és 3. pont:   dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont:   azonnal 
  2., 3., 4., 5. pont: a döntést követő 15 napon belül       
                         
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 653/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a 90/2002. (V. 30.) számú önkormányzati határozat módosításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 90/2002. (V. 30.) számú 

önkormányzati határozatának (továbbiakban: határozat) 1. melléklete az alábbi 2.7. 
ponttal egészíti ki: 
„2.7. A területhasználat az Etheles parknak nevezett 2306/111 hrsz. telken központi 
vegyesből kertvárosias lakó területfelhasználásúra módosul. A változás után a 
kertvárosias lakóterületen a szintterület-sűrűség 0,6. A közművesítettség teljes. A 
Márity László utca mentén a településszerkezeti terv és a szabályozási terv közötti 
összhang megteremtése érdekében a Településszerkezeti Tervben jelölt közpark 
területek egy része a hatályos Szabályozási Tervekben foglaltaknak megfelelően 
településközponti vegyes, a buszforduló helyén közlekedési területhasználatúra 
változik. 
A módosítás a településszerkezeti terv leírásának módosítását nem teszi 
szükségessé.” 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 2. mellékletét 

kiegészíti a melléklet szerinti tervlappal. 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 1. és 2. pont szerinti döntéséről értesítse az állami főépítészt. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 654/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az Erkel utca szélességére vonatkozó helyi építési szabályzat 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól  
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja az Erkel utcára vonatkozó helyi építési szabályzat 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályait. 

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

hogy az 1. pont szerinti szabályzat megjelenéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 655/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata nh. Czövek Erna temetési helye feletti rendelkezési jog átvételéről, 
valamint ezzel egyidejűleg az esedékessé váló sírhelymegváltási díj megfizetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete átveszi Kozma László (an.: 

Szabó Aranka, szül.: Budapest, 1963. 10. 10.) 1021 Budapest, Heinrich István utca 6. 
szám alatti lakostól a Farkasréti temető (1124 Budapest, Németvölgyi út 99.) 
A/0/0/685 számú temetési helyén nyugvó nh. Czövek Erna temetési helye feletti 
rendelkezési jogot. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú pontban 
foglaltakkal összefüggésben a Farkasréti temető A/0/0/685 számú temetési helyén 
nyugvó nh. Czövek Erna temetési helyének használati jogát 10 évre 49.060. Ft, azaz 
negyvenkilencezer-hatvan forint értékben megváltja és ezen összeget a Budapesti 
Temetkezési Intézet Zrt. (1086 Budapest, Fiumei út 16.) részére 2013. decemberének 
utolsó munkanapjáig megfizeti. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pont szerinti összeg 
fedezetét az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének 11. 
mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy a 2. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének módosítását. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a nh. Czövek Erna temetési helye feletti rendelkezési jog 
átvételével kapcsolatos nyilatkozatot aláírja.  

 
Felelős:    1-3,  és 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

     4. pont: dr. Remete Sándor jegyző   
Határidő:  1-3. pont: azonnal 

4. pont: negyedévet követő 30 nap 
5. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 656/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a KMOP-4.7.1-13 kódszámú „Elektronikus helyi közigazgatási 
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infrastruktúra fejlesztése” című pályázat konzorciumi tagként történő 
benyújtásának utólagos jóváhagyásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az 
„Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című, 100 %-os támogatási 
intenzitású, KMOP-4.7.1-13 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott - melléklet szerinti - 
pályázat konzorciumi tagként való beadását. 
 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 657/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az ÁROP–3.A.2.-2013-2013-0011 azonosító számú „Szervezetfejlesztés a 
Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázathoz 
kapcsolódó szervezetfejlesztési tárgyú közbeszerzési kiírásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ÁROP–3.A.2.-2013-2013-

0011 azonosító számú „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő 
önkormányzatok számára” című pályázat szervezetfejlesztés tárgyában egyszerű 
meghívásos közbeszerzési eljárást ír ki, a melléklet szerinti tartalommal. 

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

1. pont szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek küldje meg: 
 
iAgency Kft. 1081 Budapest, Kisstáció utca 5. 3. em. 16. (Cégjegyzékszám: 01-09-
700518 Adószám: 12726701-2-42. ügyvezető: Simon Ferenc email: 
simon.ferenc@iagency.hu telefon/fax:  1/4070837) 
 
Kerubi Kft. 1121 Budapest, Mártonhegyi út 6/e. (Cégjegyzékszám: 01-09-737342
 Adószám: 13478810-2-43 ügyvezető: Gőbel Réka  
e-mail: Reka.gobel@ctpinfo.hu  
 
Bluefield Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. (Cégjegyzékszám: 01-09-889376 
Adószám:  14110968-2-43 képviseli: Kott Ferenc Tel/Fax:+36 1 391 0321  e-mail: 
kott.ferenc@bluefield.hu 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntés követő 15 nap 
  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 658/2013. (XII. 12.) Kt. 
Kt. határozata a TÁMOP 5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 
pályázat végrehajtását segítő 2 fő szociális munkás kiválasztása tárgyú 516/2013. 
(IX. 26.) Kt. határozat hatályon kívül helyezéséről, és az ugyanilyen tárgyú 
193/2013. (IV. 25.) Kt. határozat módosításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP 5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat végrehajtását segítő 2 fő 
szociális munkás kiválasztása tárgyú 516/2013. (IX. 26.) Kt. határozatát és annak 
mellékletét képező I. számú szerződésmódosítást visszavonja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat végrehajtását segítő 2 fő 
szociális munkás (ifjúságsegítő szakember) kiválasztásáról tárgyú 193/2013. (IV. 25.) 
Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat mellékletét képező megbízási szerződések 6.1 pontja helyébe az alábbi 
szöveg lép: 

 
„6.1 „Megbízottat a jelen szerződés alapján végzett tevékenységéért a szerződés 
aláírásától kezdve bruttó 96.541,- Ft/hó díjazás illeti meg.” 
A megbízási szerződés egy 4. számú, a plusz szakmai tartalom fizetési ütemezését 
tartalmazó táblázattal egészül ki, amely egyben jelen szerződésmódosítás 1. számú 
melléklete. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat végrehajtásának segítésével 
kapcsolatos Erőszakmentes Kommunikációs tréning megtartásával a következő 2 főt 
bízza meg: 
- Biczók Zsófia (1184 Budapest, Mikszáth Kálmán utca 6.)  
- Keresztes Károly (1114 Budapest, Kanizsai utca 41.) 
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. pontban szereplő 
feladatok ellátására összesen bruttó 1.020.000.,- Ft, azaz Egymillió-húszezer forint 
összeget biztosít, melynek fedezete a pályázati támogatás keretösszege. A megbízási 
díj mértéke a projekt befejezéséig, de legfeljebb 18 hónapra személyenként − havonta 
minimum kétszer (kéthetente), alkalmanként 4-4 órában − bruttó 5.129. Ft órabér. 
 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert 2. pont szerinti - a határozat 1. és 2. mellékletét képező - megbízási 
szerződésmódosítás, és a 3. pont szerinti - a határozat 3. és 4. mellékletét képező - 
megbízási szerződések ügyvédi ellenjegyzést követően történő aláírására.  

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-4. pont: azonnal  
  5. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 659/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a közterület-felügyelet Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 
keretében történő működtetéséről *a 185/2014. (IV.24.) Kt. határozattal 1. 2. pont, valamint a melléklet módosul; 

376/2014. (VII. 22.) Kt. határozattal módosult az 1. 2. 3. pont; 



 279

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által létrehozandó Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet önállóan működő költségvetési intézményhez, Budajenő, 
Herceghalom, Nagykovácsi, Perbál, Tök településekkel együtt. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki 
Közterület-felügyelet önállóan működő költségvetési intézmény 2014. évi 
működéséhez 5.456.640,- Ft– ot biztosít, amelynek fedezete az Önkormányzat 
2014. évi költségvetése.  

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fedezet biztosítására 

pénzeszköz-átadási megállapodást köt a Budakörnyéki Önkormányzati 
Társulással, és felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 

Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által elfogadott Budakörnyéki Közterület-
felügyelet önállóan működő költségvetési intézmény alapító okiratát, az 
intézményvezetői munkakörre vonatkozó pályázati kiírást, és a Pest Megyei 
Rendőr-kapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást a melléklet 
szerint azzal a módosítással, hogy a Társulás székhelyének Budakeszi Város 
Polgármesteri Hivatalt jelöli meg. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletbe a 2. pontban meghatározott 
működési költséget tervezze be. 

 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Polgármesteri 

Hivatalt, hogy vizsgálja meg az intézmény elhelyezésének lehetőségét a 
Budakeszi Polgármesteri Hivatalban. 
  

Felelős:    1., 2., 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                3. pont: Bakács Edit Bernadett alpolgármester 
                5. és 6. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1., 3., 4., 6. pontok: azonnal 
     2. és 5. pont: 2014. február 15. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 660/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 2013. évi 3/2013. (III. 06.) számú 
költségvetési rendeletében történő átcsoportosításról   
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 06.) számú rendelet 11. melléklet új bölcsőde 
működésére céltartalék sorából 10.000.000,- Ft-ot, és a 4. melléklet kiadás 1. sor 
személyi juttatások sorából 5.000.000,- Ft-ot átcsoportosít a 11. melléklet általános 
tartalékkeret sorába. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) számú 
költségvetési rendeletének módosítását. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: negyedévet követő 30 nap 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 661/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013. évi 
Támogatási szerződésének módosításáról  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2012/2013. évi téli hó-eltakarítási és 
síkosság-mentesítési feladatok elvégzésére fordított többletköltségének fedezetére 
5.683.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezetét az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének 11. mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal módosított, Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel megkötött 2013. évi Támogatási 
szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően írja alá. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének módosítását. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
3. pont: negyedévet követő 30 nap 

              
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 661/a/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a BVV Kft. 2014. év 01-03. hónapi finanszírozásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. 2014. év 
január-március havi tevékenységének finanszírozására 45 millió Ft fedezetet 
biztosít a 2014. évi költségvetés terhére. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. 

évi költségvetésének elfogadását követően a BVV Kft. 1. pont szerinti támogatási 
szerződését felülvizsgálja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló 
Iroda (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) jóváhagyását az ügyvédi ellenjegyzést 
követően az 1. számú melléklet szerinti támogatás szerződést aláírja. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottília polgármester 
Határidő:  1. és 3. pontra: azonnal 
       2. pont: 2014. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül 
                  3. pont: döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 662/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a BVV Kft.-ről készült belső ellenőri jelentés megtárgyalásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. felügyelő   

bizottsági tagjainak jegyzőkönyvbe mondott lemondását tudomásul veszi. 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-2013. I. félévre 

vonatkozó, a „BVV Kft.” működési, gazdálkodási, pénzügyi ellenőrzéséről szóló 
melléklet szerinti belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat megismerte, az abban tett 
megállapításokat tudomásul veszi. 

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a „BVV Kft.” működési, gazdálkodási, pénzügyi ellenőrzéséről szóló belső 
ellenőrzési jelentés megállapításainak tekintetében 30 napon belül intézkedési tervet 
dolgozzon ki. 

 
Felelős: 1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 3. pont: Kovács Lajos Attila – BVV Kft. ügyvezetője 
Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 
 3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 663/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a BVV Kft. ügyvezető munkaviszonyának megszüntetéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BVV Kft. ügyvezetőjét, 

Kovács Lajos Attilát szül.: Nyíregyháza, 1956.10.13.; an.: Lengyel Márta; lakcíme: 
1113 Budapest, Györök u. 35.) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
24.§ (2) és 31.§ b) pontja alapján 2013. december 12. napjával visszahívja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Lajos Attila (szül.: 
Nyíregyháza, 1956.10.13.; an.: Lengyel Márta; lakcíme: 1113 Budapest, Györök u. 
35.) a BVV Kft. ügyvezetőjének 2013. június 1. napjától fennálló, határozatlan időre 
szóló munkaviszonyát 30 nap felmondási idővel a mai napon 2014. január 11. 
napjával rendes felmondással megszünteti.  

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Lajos Attilát a 
felmondási idő teljes időtartamára felmenti a munkavégzés alól és felhívja, hogy 5 
napon belül a munkakört adja át az ügyvezetői feladatok ellátásával megbízott 
személy részére. 

4. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
gondoskodjon az 1. pont szerinti munkaügyi dokumentumok elkészítéséről a 
Polgármesteri Hivatal útján. 
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Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 664/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a BVV Kft. ügyvezetői pályázatának kiírásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BVV Kft. ügyvezető 
munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot 
ír ki. 

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

hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázat megjelentetéséről. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 665/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a BVV Kft. ügyvezetői feladatok megbízásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BVV Kft. ügyvezetői 

tisztségének ellátásával 2013. december 12. napjától 2014. január 31. napjáig Badak 
Zsoltot (szül.: Nyíregyháza, 1969. február 9. an.: Orosz Mária; lakcíme: 2131 Göd, 
Mária u. 6.) bízza meg. Munkabérét bruttó 370.000. Ft/hó összegben állapítja meg.  

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti munkaügyi dokumentumok elkészítéséről a 
Polgármesteri Hivatal útján. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 5 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 666/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi belterület 25/3 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő 
u. 187. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásra vonatkozóan 
határozott idejű bérleti szerződés megkötéséről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott idejű bérleti 

szerződést köt Szendrey Juliannával (2092 Budakeszi, Fő u. 187.) a Budakeszi 
belterület 25/3 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 187. szám alatti 
önkormányzati tulajdonban lévő szociális lakásra vonatkozóan 2014. január 1-től 
2014. december 31-ig, 22.896- Ft/hó bérleti díj ellenében. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására az önkormányzat 
ügyvédjének ellenjegyzését követően. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 667/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi Védelmi Centrum működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására 

 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Védelmi Centrum működtetési feladatok ellátására vonatkozó meghívásos 
közbeszerzési eljárás 2 éves időtartamra a melléklet szerinti ajánlattételi 
felhívását azzal, hogy: a pályázatok értékelésénél a város közbiztonsági terve 
értékelési szempontként kerüljön bele 30 %-os súlyozással. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a 1. pont szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi vállalkozások részére 
küldje meg:  

a)  He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft. (1214 Budapest, Reggel utca 10. II. em. 8., 
képviselő: Joóné Török Vivien Gréta, e-mail: he-ba@he-ba.hu) 

b)  Figye-lő Őr Biztonsági Szolgálat Kft. (2092 Budakeszi, Szél utca 42., képviselő: 
Zorn Attila, e-mail: figyelo@t-online.hu) 

c)  Sceriffo Security Kft. (7300 Komló, Eötvös Lóránd utca 8. 2. em. 8., képviselő: 
Ábrahám Gábor, e-mail: sceriffo.security@gmail.com) 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 
közbeszerzéssel kapcsolatban beérkező ajánlatok elbírálásához az alábbi összetételű 
Bíráló Bizottságot hozza létre: 
- Somlóvári Józsefné 
- dr. Disztós Dóra 
- Kovácsné Borbás Csilla 
- Uzsoki Gábor 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1 és 3. pont: azonnal 
  2. pont: döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 668/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Fő tér 3-5 szám alatti 3 db parkolóhely bérbeadásáról 
fenyőfa árusítás céljára 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Király Zoltánnal (8853 
Zákányfalu Kossuth u. 13. alatti lakos) nem köt bérleti szerződést Budakeszi, Fő tér 3-5 
szám alatti 3 db parkoló bérbeadásáról. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
az 1. pont szerinti döntésről a kérelmezőt értesítse. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 669/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Schieli kápolnát körülölelő Budakeszi, 1606/2 hrsz-ú kivett közterület 
besorolású ingatlan környezetrendezéséről és a területre elkészült kertészeti terv 
elfogadásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 
Schieli kápolnát körülölelő Budakeszi, 1606/2 hrsz-ú kivett közterület besorolású – 2. 
melléklet szerinti – ingatlan környezetrendezéséhez (fakivágás,- favédelem) és elfogadja 
a területre elkészült – 3. melléklet szerinti – kertészeti tervet.      

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
  
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 670/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Széchenyi utcában található 5 db (Fő u. 239., Fő u. 241.(2 db), Fő u. 
243., Fő u. 245.) kapubeálló és járdaszakasz megépítéséről * a 292/2014. (VI. 05.) Kt. határozattal a 2. 

pont  módosításra került; 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Széchenyi utcában található 5 db (Fő u. 239., Fő u. 241.(2 db), Fő u. 243., 
Fő u. 245.) kapubeálló és a hozzá kapcsolódó járdaszakasz vonatkozásában kérjen 
be 3 árajánlatot. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő feladat ellátására a legkedvezőbb 
ajánlatot adó céggel a melléklet szerinti vállalkozási szerződést ügyvédi 
ellenjegyzést követően aláírja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pont szerinti feladat 

elvégzéséhez bruttó 500.000.- Ft-ot biztosít, melynek fedezetét az önkormányzat 
3/2013. (III. 06). költségvetési rendeletének 11. mellékletének általános tartalék 
sora terhére biztosítja. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének módosítását. 

 
Felelős:  1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

3. és 4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

3. és 4. pont: a negyedévet követő 30 nap 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 671/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi területén fejleszteni kívánt játszóterekről és közösségi 
terekről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszin 

fejleszteni kívánt játszóterekről és közösségi terekről szóló tájékoztatót a melléklet 
szerint. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt és a BVV Kft-t, hogy készítsen költség kalkulációt az összes játszótér 
fejlesztésére. 

 
Felelős: 1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal 
 2. pont: a soron következő képviselő-testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 672/2013 (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 1884 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 133. 
szám alatti ingatlanon létesített távközlési műszaki épület önálló ingatlanként 
történő bejegyzése tárgyú 627/2013 (XI. 14.) Kt. határozat módosításáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 1884 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 133. szám alatti ingatlanon létesített távközlési 
műszaki épület önálló ingatlanként történő bejegyzése tárgyú 627/2013 (XI. 14.) Kt. 
határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja: 
 
A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 673/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 

Budakeszi külterület 067/15 (7206 m2), 079/4 (9784 m2), 079/7 (6145 m2), 079/9 
(7192 m2), 079/12 (5631 m2), 079/13 (5700 m2), 079/15 (4514 m2), 079/16 (4826 
m2), 079/17 (5674 m2), 079/20 (14559 m2), 079/21 (7272 m2), 079/22 (5013 m2), 
079/23 (7028 m2), 079/24 (13242 m2), 079/25 (5415 m2) hrsz.-ú ingatlanok együttes 
haszonbérbe vételére a határozat mellékletét képező tartalommal. 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről az 
ingatlan.com weboldalon a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban. 

 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 674/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 

Budakeszi külterület 072/15 (12538 m2), 072/20 (19098 m2), 072/22 (4338 m2), 
072/23 (1517 m2), 072/35 (6558 m2), 072/38 (1880 m2) hrsz.-ú ingatlanok együttes 
haszonbérbe vételére a határozat mellékletét képező tartalommal. 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről az 
ingatlan.com weboldalon a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 675/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata egyes önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági területek haszonbérbe 
adásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a 
Budakeszi külterület 072/7 (36134 m2) hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe vételére a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 

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

hogy gondoskodjon 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről az 
ingatlan.com weboldalon a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 676/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata szociális szövetkezet alapításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 

Budakesziért Szociális Szövetkezet (székhelye: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.) 
megalakítását. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogi személyiségű 

alapító tagként 10 db 10.000.- Ft (összességében: 100.000.- Ft) névértékű 
részjegy jegyzésével kíván a szociális szövetkezet alapító tagja lenni, melynek 
fedezetét az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének 11. 
mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 

mellékleteként megismerte a szociális szövetkezet alapító okiratának tervezetét, 
és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szociális szövetkezet alakuló ülésén az 
önkormányzatot képviselje, és a melléklet szerinti alapszabályt aláírja. 

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

a 2. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) költségvetési 
rendeletének módosítását. 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 
                3. pont: 2013. december 18. 
     4. pont: negyedévet követő 30 nap 
 
 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 677/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a BKK által nyújtott közösségi közlekedés finanszírozásához történő 
hozzájárulásról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, valamint a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokot és Disztós 
Dóra ügyvédet, hogy a BKK Zrt.-vel 2013. december 31-ig tartó időszakra 
vonatkozóan megkötött, de 2013. április 30-án hatályát vesztett Finanszírozási 
Hozzájárulásra Vonatkozó Szerződés meghosszabbítása érdekében a korábbi 
szerződésben foglalt, és az önkormányzat számára megfelelő feltételekkel  
tárgyalásokat folytasson a BKK Zrt.-vel a 2013. május 1-jétől 2013. december 31-ig 
terjedő időszakra vonatkozó finanszírozási szerződés megkötése iránt, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó szerződés aláírására. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok, továbbá Disztós 
Dóra ügyvéd bevonásával a 2013. évi megállapodásban foglalt rendelkezések alapul 
vételével a BKK Zrt.-vel tárgyalásokat folytasson, és az önkormányzat számára 
kedvező megállapodást aláírja a 2014. január 1-jétől 2014. június 30-ig terjedő 
időszakra vonatkozó, közösségi közlekedés finanszírozásához történő hozzájárulásról. 

 
Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:   1. pont: a döntést követő 15 napon belül 

      2. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 678/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata bérleti szerződés megkötéséről 5 db antennahely tárgyában  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Budapest Főváros 

XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesterének 135.000. Ft+Áfa/hó 
ajánlatát a Budapest XII. kerület, János-hegyi Erzsébet kilátó (hrsz. 10503/25) 
területén lévő adótornyon 5 db antennahelyre, melynek 2014. évre jutó 1.620.000. 
Ft+Áfa összegű fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalásokat Budapest Főváros XII. kerület 
Hegyvidéki Önkormányzattal az 1. pont szerinti bérleti szerződés ügyében, majd a 
bérleti szerződést tervezetét terjessze elő a 2014. januári rendes Képviselő-testületi 
ülésre.   

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal  
  2. pont: 2014. januári Képviselő-testületi ülés 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 679/2013 (XII. 12.) Kt. 
határozata a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye 
részére kis értékű eszközök beszerzésére nyújtandó támogatásról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye részére a határozat mellékletét képező kis 
értékű eszközök (3 db 160*220 cm szőnyeg, 6 db Jysk Fotel Anne, 2 db kis asztal 
Ikea Lack, 3 db billenős kuka Ikea Bolmen, 3 db állólámpa Ikea Lertsa, 8 db párna 
Ikea Granat, 4 db Ikea SAMLA doboz) beszerzését támogatja összesen bruttó 
150.000 Ft összegben.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8. melléklet szerint 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt a Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményével, és felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az ügyvédi ellenjegyzést követően azt aláírja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt 
beszerzés fedezetéhez szükséges l50.000,- forintot az önkormányzat 3/2013. (III.06.) 
számú rendelet 11. mellékletének általános tartalék sora terhére biztosítja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a 3. 
pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013 (III. 06.) költségvetési rendeletének 
módosítását. 
 

Felelős:  1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
               4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő:    1. és 3. pont: azonnal 

             2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
             4. pont: negyedévet követő 30 nap 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 679/a/2013 (XII. 12.) Kt. 
határozata a 2092 Budakeszi, Fő u. 103. sz., 1861. hrsz. alatt található ingatlan 
pincehelyiségének a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi 
Tagintézménye, mint feladat-ellátási hely részére  történő térítésmentes használatba 
adásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete térítésmentesen használatba 

adja a tulajdonát képező, Híd Gyermekjóléti és Szociális Szolgálat területén (2092 
Budakeszi, Fő utca 103.) lévő ingatlan pincehelyiségét a pedagógiai szakszolgálat 
működéséhez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ budakeszi tankerülete 
számára, valamint – a külön almérőkre tekintettel – a víz-, gáz- és villanyszámlák 
költségét átvállalja, amelynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9. melléklet szerint 

ingyenes használatba adási szerződést köt a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Budakeszi Tagintézményével, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvédi 
ellenjegyzést követően aláírja azt. 

 
Felelős:   1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 

          2. pont: a döntést követő 15 napon belül  
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 680/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az önkormányzat 2014. évi vagyonbiztosításra és az önkormányzat 2014. 
évi felelősségbiztosításra vonatkozó ajánlatok bekéréséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy kérjen be legalább 3 árajánlatot (a 2013. évi biztosítási tartalomnak 
megfelelően) Budakeszi Város Önkormányzatának vagyonbiztosítására és 
felelősségbiztosítására vonatkozóan 2014. január 01-től 2014. február 28-ig 
terjedő biztosítási időszakra. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ajánlatok közül legkedvezőbb 
ajánlattevővel szerződést kössön ügyvédi ellenjegyzést követően. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pont szerinti 

felelősségbiztosítási szerződés megkötésére 100.000.-Ft összeget biztosít a 2014. 
évi költségvetés terhére. 

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pont szerinti 

vagyonbiztosítási szerződés megkötésére 350.000.-Ft összeget biztosít a 2014. évi 
költségvetés terhére. 

 
5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy 2014. január 31-ig vizsgáltassa felül a biztosítani kívánt vagyonelemek 
értékét, és az Önkormányzat felelősségbiztosítását. Felkéri továbbá arra, hogy 
ezen adatok alapján kérjen be újabb ajánlatokat a vagyonbiztosítási szerződés 
illetve a felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vonatkozóan 2014. február 
28-tól 2014. december 31-ig terjedő biztosítási időszakra. 

 
6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy az 5. pont szerinti ajánlatokat döntésre terjessze elő a Képviselő-testület 
2014. februári rendes ülésre. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: 2013. 12. 31. 
 3. és 4. pont: a 2014. évi költségvetés elfogadása 
 5. pont: 2014. január 31. 
      6. pont: 2014. februári rendes testületi ülés  
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 681/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Megyei utca (Makkos utca, Kert utca közötti szakasz), 
Szász utca, Bem utca, Árnyas utca, Gerinc utca, Besenyő utca, Székely köz 
engedélyezési  tervdokumentációjának és építési engedélyeztetésének ajánlattételi 
felhívásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi, 

Megyei utca (Makkos utca, Kert utca közötti szakasz), Szász utca, Bem utca 
Árnyas utca, Gerinc utca, Besenyő utca, Székely köz, engedélyezési  
tervdokumentációjának elkészítésére és építési engedélyeztetésére vonatkozó 
melléklet szerinti ajánlattételi felhívást. 

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

hogy az 1. pontban szereplő dokumentációnak megfelelően az alábbi hat 
ajánlattevőnek küldje meg az ajánlattételi felhívást: 

 
a) név:  Tandem Mérnökiroda Kft. 

cím:  1033. Budapest, Polgár u. 12. I/7. 
 

b) név:  Theaterv Kft. 
cím:  2040. Budaörs, Nefelejcs u. 12. 

 
c) név:  TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. 

cím:  1121. Budapest, Kakukkhegy u. 9.  
 

      d)  név:  Újlak Mérnökiroda Kft. 
 cím:  1035. Budapest, Hunor u. 20/b. 
 
       e)  név:  Unitef-Szalamander Kft. 
 cím:  1119.Budapest, Bornemissza tér 12. 
 
       f)  név:  Püski Kft 
 cím:  1015. Budapest, Szabó Ilonka u. 30. 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
a beérkezett árajánlatokról szóló összesítő elemzést terjessze elő Képviselő-testület 
januári ülésére. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Györi Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: a döntést követő 15. napon belül 
  3. pont:          2014. január 30. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 682/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata az Arany Oldalak helyi, 2014. évi kiadványában történő megjelenésről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Magyar 
Telefonkönyvkiadó Társaság (2040 Budaörs, Baross u. 89.) Arany Oldalak helyi, 2014. 
évi kiadványában történő, alapcsomag szerinti megjelenést a melléklet alapján. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapcsomag 30.000.- 
Ft+ÁFA/év összegű ellenértékének 2014. évi fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetése terhére biztosítja. 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a 1. pont szerinti megrendelés aláírására. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

             3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 683/2013 (XII. 12.) Kt. 
határozata Budakeszin a családi napközi hálózat támogatásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Csenger-Zalán Zsolt 
országgyűlési képviselőt, tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a családi napközik 
finanszírozása és szabályozása a családi napközi hálózat bővülését szolgáló kedvező 
irányban változzon meg. Az Országgyűlésben és a Kormánynál is képviselje a családi 
napközik ügyét, kezdeményezze a szükséges módosításokat a családi napközik számának 
megnövekedése, így Budakeszi városában való elterjedése érdekében. 
 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 684/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban lévő defibrillátor készülék 
időszakos felülvizsgáltatásáról, valamint akkumulátorainak cseréjéről 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgáltatja a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatalban lévő defibrillátor készüléket, valamint elvégezteti 
akkumulátorainak cseréjét, melynek 150.000. Ft+ÁFA fedezetét az önkormányzat 
2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

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

hogy kérjen be 3 db árajánlatot a Budakeszi Polgármesteri Hivatalban lévő 
defibrillátor készülék időszakos felülvizsgálatára, valamint akkumulátorainak 
cseréjére. 

  
3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti legjobb ajánlatot tevővel kösse meg – ügyvédi 
ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést.   

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2. pont: azonnal 
  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 685/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi Város Közművelődési és Kulturális Koncepciója tárgyú 
4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozat módosításáról  

  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 
Közművelődési és Kulturális Koncepciója tárgyú 4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati 
határozatát a Budakeszi Civil Kerekasztal megalakításáról szóló 510/2013. (IX. 26.) Kt. 
határozata alapján módosítja és az alábbi 7. ponttal egészíti ki: 
 
„7. Budakeszi Civil Kerekasztal 
A Budakeszi Civil Kerekasztal (a továbbiakban: Kerekasztal) véleményező és tanácsadó 
funkcióval bír. A Kerekasztal tevékenységének célja, hogy elősegítse az önkormányzat 
és a civil szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező civil szerveződések közti 
hatékonyabb együttműködést, és a szervezetek egymás közötti kapcsolatának fejlődését, 
tevékenységük hatékonyabb ellátásának segítését. A Kerekasztal figyelemmel kíséri és 
véleményezi az önkormányzat civil szervezetekkel való hosszú távú céljait. 
A Kerekasztal tagjai javaslataikkal, észrevételeikkel segíthetik az önkormányzat 
munkáját, közvetítve a Budakeszi civil szféra speciális igényeit és kéréseit, valamint az 
önkormányzat is segítheti a szervezetek munkáját, működését és pályázatokon való 
hatékonyabb részvételét. 
A Kerekasztal tagjait a polgármester kéri fel a város kulturális és társadalmi és civil életét 
meghatározó, a városban működő civil szervezetek elnökei, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező civil szerveződések vezetői közül. 
A betöltött tagság határozatlan időre szól és a tagokat díjazás nem illeti meg.” 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 686/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a közvilágítási lámpatestek felszereléséről tárgyú 556/2013. (X. 17.) Kt. 
határozat visszavonásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELMÜ panaszfelvételi pont 
működtetéséről szóló a közvilágítási lámpatestek felszereléséről  tárgyú 554/2013. (X. 
17.) Kt. határozatát visszavonja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 687/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Nagy Gáspár Irodalmi Díj alapításának támogatásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Gáspár 
Irodalmi Díj alapítását támogatja, és alapítóként kíván csatlakozni annak 
megteremtéséhez. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az irodalmi díj anyagi 

fedezetéhez évi 200.000.- Ft összegű támogatással járul hozzá, melynek 2014. 
évi fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testület Ádám Évát jelöli ki és 

delegálja a Nagy Gáspár Irodalmi Díj kuratóriumi tagjának.  
 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. pont szerinti alapítói okirat, valamint a 2. számú melléklet 
szerinti támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

        2. pont: 2014. évi költségvetés elfogadása 
        4. pont: a döntést követő 30 napon belül  

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 688/2013 (XII. 12.) Kt. 
határozata dietetikus szakértő megbízásáról a közétkeztetés felülvizsgálata 
tárgyában  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 

hogy szóbeli egyeztetéssel egybekötött megbeszélés alapján kérjen be 3 árajánlatokat 
közétkeztetésben jártas szakértőktől. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti legjobb ajánlatot tevővel kösse meg – ügyvédi 
ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést bruttó 200.000.- Ft összegben, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja 

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: azonnal 
                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 689/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Reviczky, József Attila, Nagy Sándor utcák úttervezésre és 
építési engedélyeztetésére beérkezett árajánlatokról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Unitef-Szalamandra 

Mérnökiroda Kft.-t (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) bízza meg a Budakeszi  
Reviczky, József Attila, Nagy Sándor utcák úttervezésével és építési 
engedélyeztetésével nettó 4.508.500,- Ft+Áfa azaz Négymillió-ötszáznyolcezer-
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ötszáz forint összegért, melynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti szerződést ügyvédi ellenjegyzést 
követően aláírja. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
            

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 690/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi kiemelt eseményeinek a megjelenítésére szolgáló magazin 
műsorok, interjúk, képviselő-testületi ülések, tudósítások készítésére és televíziós 
közvetítésére beérkezett nyertes ajánlattevő kiválasztásról* a 117/2014. (III. 27.) Kt. határozattal a 2. 

pont  módosításra került; 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi kiemelt 
eseményeinek a megjelenítésére szolgáló magazin műsorok, interjúk, képviselő-
testületi ülések, tudósítások készítésével és televíziós közvetítésével 2014. január 1. 
- 2016. december 31. tartó időszakra a Helyi Médiaszolgáltató Kft.–t (1015 
Budapest, Széna tér 7. ) bízza meg nettó 800.000.- Ft + Áfa/hó azaz  Nyolcszázezer 
forint összegért, melynek fedezetét az Önkormányzat a mindenkori évi költségvetés 
terhére biztosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az ügyvédi ellenjegyzést követően az 5. számú melléklet 
szerinti a vállalkozási szerződést aláírja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 

hivatalt, hogy az éves költségvetési rendeletébe a feladat ellátásának költségeit 
tervezze be. 

 
Felelős:  1.-2. pont  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  3. pont  dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
  3. pont éves költségvetés elfogadása 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 691/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi város közterületi webkamera-rendszerének üzemeltetésével, 
karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó 
ajánlatkérésről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
beruházásokról szóló 14/1997. (V. 05.) számú rendelete alapján, Budakeszi város 
közterületi webkamera-rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával 
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó melléklet szerinti ajánlati felhívást. 

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

hogy az 1. pontban szereplő dokumentációnak megfelelően az alábbi három 
ajánlattevőnek küldje meg az ajánlattételi dokumentációt: 
a) név:  CamSystems Kft. 
cím:  2235 Mende, Tanács utca 15. 
Képviselő:  Katona Dávid 
email.:  katona.david@it7.hu 
 
b) név:  WLA Interservice Kft. 
cím:  1165. Budapest, Margit utca 114. 
Képviselő:  Budavári Lóránt 
email.:   support@wla.hu 
c) név:  Activ Com Kft. 
cím:  1172 Budapest, Jásztelek utca 11.  
Képviselő:  Popsa János 
email:   office@activcom.hu 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghosszabbítja a Tranzit 

Network Távközlési Kft. 2013. január 1-től 2013. december 31-ig tartó a Budakeszi 
város közterületi webkamera-rendszerének üzemeltetésével és karbantartásával 
kapcsolatos feladatok ellátására vonatkozó szerződését 2014. január 31-ig, melynek 
bruttó 225.200.- Ft összegű fedezetét az önkormányzat 2014. évi önkormányzat 
költségvetése terhére biztosítja. 

 
4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 3. pont 

szerinti szerződésmosósítást az ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1-3. pont: azonnal 
  4. pont: döntést követő 15 napon belül 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 692/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. I. félévi 

munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bizottság elnökeit, 

hogy a Képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a bizottságok 
2014. I. félévi munkatervét. 
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Felelős:  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                        2. pont: a bizottsági elnökök 
Határidő: 1. pont: azonnal 
  2. pont: 2014. január 15. 

 
 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 693/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a két képviselő-testületi ülés között, a polgármester által folytatott 
fontosabb tárgyalásokról és eseményekről szóló tájékoztatóról 
  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 
tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 694/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadásáról  
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 468/2013. (IX. 05.), 
469/2013. (IX. 05.), 470/2013. (IX. 05.), 471/2013. (IX. 05.), 472/2013. (IX. 05.), 
473/2013. (IX. 05.), 474/2013. (IX. 05.), 476/2013. (IX. 05.), 477/2013. (IX. 05.), 
478/2013. (IX. 05.), 479/2013. (IX. 05.), 480/2013. (IX. 05.), 481/2013. (IX. 05.), 
482/2013. (IX. 05.), 484/2013. (IX. 05.), 487/2013. (IX. 05.), 488/2013. (IX. 05.), 
489/2013. (IX. 05.), 490/2013. (IX. 05.), 491/2013. (IX. 05.), 492/2013. (IX. 05.), 
493/2013. (IX. 05.), 494/2013. (IX. 05.), 495/2013. (IX. 05.), 496/2013. (IX. 05.), 
497/2013. (IX. 05.), 499/2013. (IX. 05.) Kt. határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót. 
 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 
  
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 695/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata Budakeszi egyes közterületeinek közvilágításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú melléklet 
szerinti tervezési szerződést köt a Tromos E Mérnökiroda Bt.-vel (1125 Budapest, 
Glatz Oszkár u. 5/b.) 300.000.- Ft + ÁFA értékben a Fűzfa ás Fenyő utcák 
közvilágításának megtervezésére, melynek fedezete a 2013. évi költségvetésről 
szóló 3/2013. (III. 06.) rendelet 11. számú mellékletének általános tartalék sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3. számú melléklet 
szerinti tervezési szerződést köt a Tromos E Mérnökiroda Bt.-vel (1125 Budapest, 
Glatz Oszkár u. 5/b.) 300.000.- Ft + ÁFA értékben a Hajós utca közvilágításának 
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megtervezésére, melynek fedezetét az önkormányzat 2014. évi költségvetése 
terhére biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. és 2. pontok szerinti szerződéseket – ügyvédi 
ellenjegyzést követően – aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Fűzfa és Fenyő utcák közvilágításának és a Hajós utca ideiglenes 
közvilágításának megvalósítására kivitelezői ajánlatokat kérjen be. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Hajós utcában húzódó középfeszültségű hálózat 
áthelyezéséről a hálózat üzemeltetőjével és tulajdonosával tárgyalásokat 
folytasson. 

 
Felelős:  1.-5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1.,2. pont: azonnal 
  3.,5. pont: a döntést követő 15 napon belül 

4. pont: a tervek elkészültét követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 696/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a védőnői szolgálat babakocsi tároló tető csere és a bejárati előtér üveg  
fedés  cseréjéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy a Budakeszi, 16 hrsz, orvosi rendelőnél lévő babakocsi tároló tetőfedési 
munkálatok kivitelezésére kérjen be 3 árajánlatot. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 1. pont szerinti legjobb ajánlatot tevővel kösse meg – 
ügyvédi ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést.   

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 

babakocsi tároló tetejét és a bejárati előtér üveg fedését 500.000.- Ft+Áfa 
összegben, melynek fedezetét az önkormányzat a 3/2013. (III. 06.) költségvetési 
rendeletének 1. sz. melléklet kiadás 3. dologi és dologi jellegű kiadások sora 
terhére biztosítja.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bánhidi László 

VK Tanácsnok a vállalkozót, hogy a bejárati előtér üveg fedés cseréjével 
kapcsolatban a műszaki paramétereket egyeztesse. 

 
Felelős:  1. - 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                        4. pont:  Bánhidi László Tanácsnok 
Határidő:  1. - 3. pont: azonnal 
  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 697/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata Budakeszi Szél utca – Munkácsy utca csomópont tervezésének 
ajánlattételi felhívásáról 
 
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet 

szerinti ajánlattételi felhívást és felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
munka elvégzésére az alábbi vállalkozóktól kérjen ajánlatot: 
-  Püski Kft. (1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 30. )  
-  TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. (1121 Budapest, Kakukkhegy u. 9.)  
-  Theaterv Kft. (2040 Budaörs, Nefelejcs u. 12.)  
-  Tandem Mérnökiroda Kft. (1033 Budapest, Polgár u. 12. 1/7.)  
-  Újlak Mérnökiroda Kft. (1035 Budapest, Hunor u. 20/b.) 
-  Unitef-Szalamandra Kft. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pontban szereplő 

munkák elvégzésére 300.000. -Ft, keretösszeget biztosít melynek fedezetét az 
Önkormányzat a 2014. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel, ügyvédi ellenjegyzést 
követően a vállalkozási szerződést aláírja. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül 

2. pont: a 2014. évi költségvetés elfogadása 
            3. pont: azonnal 

 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 698/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 229. 
szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt pályázati eljárás lezárásáról 
 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, 
természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 229. szám alatti ingatlan elidegenítésére kiírt 
pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 699/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 229. 
szám alatti ingatlan hasznosítására munkacsoport létrehozásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, 

természetben a 2092 Budakeszi, Fő u. 229. szám alatt található ingatlan 
hasznosítására előkészítő munkacsoportot hoz létre az alábbi tagokkal: 
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- Bakács Edit Bernadett alpolgármester,  
- Czifra Zsuzsanna képviselő,  
- Bánhidi László képviselő, 
- Szabó Ákos Péter képviselő.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 1. pont szerinti 

munkacsoportot, hogy dolgozzon ki hasznosítási javaslatokat és ütemtervet, és azt 
terjessze be a Képviselő-testület 2014. januári ülésére. 

 
Felelős:  1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
                   2. pont: Bakács Edit Bernadett alpolgármester, 
           Czifra Zsuzsanna képviselő, 
           Bánhidi László képviselő, 

                     Szabó Ákos Péter képviselő.  
Határidő:  1. pont:  azonnal 
 2. pont:  a 2014. januári képviselő-testületi ülés 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 700/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi 0103/224, 0103/297, 0113/200, 6672, 060/8 hrsz.-ú 
ingatlanok ingyenesen felajánlott tulajdonrészeinek elfogadásáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 0103/224, 

0103/297, 0113/200, 6672, 060/8 hrsz.-ú ingatlanok Bánkuti Éva és Jauernik 
Károly Lászlóné által felajánlott tulajdonrészeinek Önkormányzat részére történő 
ingyenes tulajdonjog átruházását elutasítja. 
 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy értesítse a felajánlót az 1. pont szerinti döntésről. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 701/2013 (XII. 12.) Kt. 
határozata tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a Belvárosi Üzemorvosi 
Kft. részére cégbírósági telephely bejegyzéséhez  
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását 

adja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal dr. Csabai Imre, a Belvárosi 
Üzemorvosi Kft. (székhely: 1125 Budapest, Dániel út 7/b. fszt. 2., cégjegyzék szám: 
01-09-977667, adószám: 23779899-2-43, képviseli: dr. Csabai Imre ügyvezető) 
ügyvezetője részére a Budakeszi Fő utca 179. szám 1 hrsz. alatti, önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan cégbírósági telephely bejegyzéséhez. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert az 1. számú mellékletet képező tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 

 
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. pont: azonnal 
 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 702/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Dózsa György téri piac burkolatának javításáról 
  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 4. számú 
mellékletében megjelölt helyszínrajz alapján megvalósítja a Dózsa György téri 
piac burkolatjavítási munkáit.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést 

köt az Ter- Ép Bau Kft.-vel (1106 Budapest, Halas u. 4.) 6.122.497 Ft +ÁFA 
összegben, az 1. pont szerinti kivitelezési munkára, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 5. sz. melléklet szerinti vállalkozási szerződést, ügyvédi 
ellenjegyzést követően aláírja. 

 
 Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 2. pont:  azonnal 
   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 703/2013. (XII. 12.) Kt. 
határozata a Budakeszi, Makkosmária (Makkosi út, Kert utca, Gábor Áron utca) 
úttervezésére és építési engedélyeztetésére beérkezett árajánlatokról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Theaterv Kft. (2040 

Budaörs, Nefelejcs u. 12.) bízza meg a Budakeszi Makkosmária ( Makkosi út, Kert 
utca, Gábor Áron utca) úttervezésével és építési engedélyeztetésével 3.474.000.- Ft 
nettó+Áfa azaz bruttó 4.411.980.- Ft összegért, melynek fedezetét az önkormányzat 
2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti szerződést ügyvédi ellenjegyzést 
követően aláírja. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 704/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata az orvosi bútorokra beérkezett árajánlatokról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tech-Medical Kft.-vel 

(3000 Hatvan, Görgey utca 36.) szállítási szerződést köt orvosi bútorok tárgyában 
490.250. Ft + ÁFA, azaz bruttó 622.618. Ft összegért, melynek fedezetét az 
önkormányzat a 3/2013. (III. 06.) költségvetési rendeletének 1. számú melléklet 
kiadás 3. dologi és dologi jellegű kiadások sora terhére biztosítja.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. számú melléklet szerinti szerződést ügyvédi ellenjegyzést 
követően aláírja. 

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

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 705/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a védőnői szolgálat babakocsi tároló tető, és bejárati előtér üveg 
fedésének cseréjéről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a védőnői 
szolgálat babakocsi tároló tető, és bejárati előtér üveg fedésének cseréje tárgyú 
696/2013. (XII. 12.) Kt. határozatot. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a 
védőnői szolgálat babakocsi tároló tető cseréjének és bejárati előtér üveg fedés 
cseréjének elvégzésére (összesen 9,12 m2)  767.416,- Ft. + ÁFA összegért 
melynek fedezetét az önkormányzat a 3/2013.(III. 6.) költségvetési rendeletének 
1. számú melléklet kiadás 3. dologi és dologi jellegű kiadások sora terhére 
biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 3. számú melléklet szerinti vállalkozási szerződést, ügyvédi 
ellenjegyzést követően aláírja. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1-2  pont:         azonnal 
   3. pont:  a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 706/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata az ÁROP–3.A.2.-2013-2013-0011 azonosító számú „Szervezetfejlesztés a 
Közép-magyarországi régióban lévő önkormányzatok számára” című pályázathoz 
kapcsolódó szervezetfejlesztési tárgyú közbeszerzési kiírás Bíráló Bizottsági 
tagjairól 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÁROP–3.A.2.-2013-2013-
0011 azonosító számú „Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban lévő 
önkormányzatok számára” című pályázathoz kapcsolódó szervezetfejlesztési tárgyú 
közbeszerzési kiírás Bíráló Bizottsági tagjainak a következő személyeket választja meg: 
  
- Kovácsné Borbás Csilla 
- dr Disztós Dóra 
- Pataki Melinda 

 
Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 707/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő 
közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű 
projekthez történő csatlakozásról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a „Segítő kezek 

az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi 
szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” elnevezésű projekthez az 1. számú melléklet 
szerinti tájékoztató alapján. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti projekt csatlakozásával kapcsolatos 2. számú 
melléklet szerinti együttműködési szándéknyilatkozatot aláírja.  

 
Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  azonnal 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 708/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013. évi 
Támogatási szerződésének módosításáról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által felhalmozott tartozás, valamint a 
2013. december 31-ig esetlegesen felmerülő költségigényének fedezetére 
9.000.000.- Ft-ot biztosít, melynek fedezetét az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének 11. mellékletének általános tartalék sora terhére 
biztosítja.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal módosított, Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel megkötött 2013. évi Támogatási 
szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 3/2013. (III. 06.) 
költségvetési rendeletének módosítását. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ügyvezetőt, 
hogy az 1. pontban megjelölt összeg felhasználásáról a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. a 2014. januári Képviselő-testületi 
ülésen részletesen számoljon be. 

 
Felelős: 1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
  4. pont: Badak Zsolt BVV Kft. ügyvezetője 
Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
3. pont: negyedévet követő 30 nap 

                  4. pont: 2014. januári képviselő-testületi ülés 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 709/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013/2014. évi téli 
hóeltakarítási és síkosság-mentesítési feladatainak meghatározásáról szóló 
612/2013. (XI. 14.) Kt. határozat módosításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2013/2014. évi téli hóeltakarítási és 
sikosság-mentesítési feladatainak meghatározásáról szóló 612/2013. (XI. 14.) Kt. 
határozatának 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: 

 
„Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
téli hóeltakarításhoz és síkosság-mentesítéshez szükséges munkagépek beszerezésére 
és átalakítására kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb árajánlat alapján kössön 
szerződést az alábbiak szerint:  

 
- Opel Campo típusú, összkerékhajtású haszongépjármű beszerzése: 

kiegészítve sószóró berendezéssel, valamint hótolólappal, 
- Pasquali típusú traktor átalakítása: hátsó világítással, munkalámpával, 

ablaktörlővel, kabinfűtéssel, 
- MTZ 920.3 típusú traktor átalakítása: fronthidraulikával, hárompont 

függesztéssel, 800 l-es szóró berendezéssel, kiegészítő tolólappal (2300 
mm), 

- Multikár M26 típusú traktor általános karbantartása. 
 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fentiekben megjelölt 
beszerzésekre 5.370.000.- Ft fedezetet biztosít a 2013. évi költségvetésről szóló 
3/2013. (III. 06.) Kt. rendelet 11. számú mellékletének általános tartalék sora terhére.  

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti módosításoknak megfelelően ajánlatokat 
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kérjen be és a legkedvezőbb ajánlatot adóval – ügyvédi ellenjegyzést követően – 
az adásvételi szerződést aláírja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 3. és 4. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 3/2013. (III. 
06.) Kt. rendeletének módosítását. 

 
Felelős:   1. és 2. pont: dr. Csutoráné Győri Ottilia polgármester 

    2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 
Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
    3. pont: negyedévet követő 30 nap 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 710/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. Alapítói 
Okiratának módosításáról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 
képező alapítói határozatokat elfogadja.   

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. egységes szerkezetű Alapítói Okiratát 
a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 

ügyvédet, hogy az 1. és 2. pont szerinti döntés alapján a cégbírósághoz nyújtsa be 
a cégmódosításhoz szükséges dokumentumokat.    

 
Felelős: 1. és 2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  3. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

            3. pont: a döntést követő 30 napon belül 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 711/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a Dózsa György téri piac burkolatának javításáról és kialakításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Dózsa 
György téri piac burkolatának javítása tárgyú 702/2013. (XII. 12.) Kt. határozatát. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 6. számú 

mellékletében megjelölt helyszínrajz és az ajánlatkérésben kiírt munkafolyamatok 
alapján megvalósítja a Dózsa György téri piac burkolatjavítási és piac kialakítási 
munkáit.  
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést 
köt az Tér-Ép Bau Kft.-vel (1106 Budapest, Halas u. 4.) bruttó 7.639.094.- Ft  
összegben, az 2. pont szerinti kivitelezési munkára, melynek fedezetét az 
önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére biztosítja.  

 
4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 7. számú melléklet szerinti vállalkozási szerződést, ügyvédi 
ellenjegyzést követően aláírja. 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő:  1. és 3. pont: azonnal 
   4. pont: 2014. január 3. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 712/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a KMOP-4.5.2-11-2012-0022 számú „Budakeszi bölcsődei ellátásának 
kapacitásfejlesztése” című projekt eszközbeszerzésével kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
 
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a KMOP-4.5.2-11-

2012-0022 számú „Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése” című projekt 
eszközbeszerzésével kapcsolatos, 1. számú melléklet szerint közbeszerzési eljárás 
ajánlati felhívását és a 2. számú melléklet szerinti ajánlati dokumentációt. 

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

hogy az 1. pont szerinti ajánlati felhívást a következő négy gazdasági társaságnak 
küldje meg: 

 
Stulwerk Kft. 
2092 Budakeszi, Budaörsi köz 1. 
adószám: 10901823-2-13 
cégjegyzékszám: 13-09-067759 
email: hidas@stulwerk.hu 
képviselő: Hidas Mátyás 
telefon: +36 30 4495 929 
 
DIM MÖBEL Kft. 
1023 Budapest, Turbán utca 27. 
adószám: 22912992-2-41 
cégjegyzékszám: 01-09-94442 
email: dim@dim.hu 
képviselő: Dianóczki Edit 
telefon: +36 30 9344 863 
 
Impala Möbel Kft. 
5135 Jászivány, Köves utca 3/2. 
adószám: 14774449-2-41 
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cégjegyzékszám: 16-09-011-086 
email: impalamobel@invitel.hu 
képviselő: Mihályi László 
telefon: +36 30 9399 771 
 
D&S Generál Bt. 
1021 Budapest, Gül Baba utca 30. 
adószám: 21417188-2-41 
cégjegyzékszám: 01-06-751505 
email: szilvia.student@dim.hu 
képviselő: Lados-Student Szilvia 
telefon: +36 20 4358 867 

 
3. A Képviselő-testület az 1. pontban szereplő közbeszerzési eljárással kapcsolatban az 

alábbi összetételű Bíráló Bizottságot hozza létre: 
 

a) Kovácsné Borbás Csilla pénzügyi osztályvezető 
b) dr. Disztós Dóra jogász 
c) Tóth Előd műszaki ellenőr 

 
Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal  
  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 
 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 713/2013. (XII. 20.) Kt. 
határozata a BVV Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft. Felügyelő 
Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: 

 
a. Bánhidi László képviselő, 
b. Ohr Alajos képviselő, 
c. Szabó Ákos Péter képviselő. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 

ügyvédet, hogy a szükséges Alapító okirat módosítását készítse el, illetve e 
tárgyban az illetékességgel rendelkező cégbíróság előtt járjon el. 

 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 2. pont szerint elkészített Alapító okirat aláírására. 
 
Felelős: 1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 
 2. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 
Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 
 2. pont: döntést követő 30 napon belül 
 


