
Budakeszi Város Önkormányzata 

 

JEGYZŐKÖNYVI   KIVONAT 

 

a Képviselő-testület 2013. november 14-én megtartott rendkívüli 

ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

 

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 

 

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: 

 

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 működés zavartalan 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 pénzügyileg megtérülő beruházáshoz, illetve 

energiahatékonyság növelő épületrekonstrukcióra tervez felvenni az Önkormányzat. 

f) A likviditás fenntartásához, a működés folyamatos biztosításához folyószámlahitel 

felvétele szükségessé válhat. 

g) A KEOP projektre elkülönített összeg a tényleges felhasználás időpontjáig 

likviditáskezelésre fordítható. 

h) A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető 

működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges. 

i) Minden lehetséges fórumon kezdeményezni kell a járási területet ellátó építés hatóság 

finanszírozásának megoldását. 

j) A kintlévőségek behajtására 2014. évben is kiemelt figyelmet kell fordítani. 

k) Fontos feladat a Nagyszénászugi Víziközmű Társulattal kapcsolatos készfizető 

kezességből származó követelés érvényesítése. 

l) Az intézmények vezetői törekedjenek a saját bevételeik növelésére. 



m) Lehetőség szerint részt kíván venni az önkormányzat a közfoglalkoztatásban, mely a 

helyi munkanélküliséget csökkenti. 

n) 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. 

o) A Makkosmária többletadót Makkosmária településrész fejlesztésére kívánja fordítani. 

p) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítés emelését 

tervezi. 

q) A városüzemeltetést a 2013. évi szinten kívánja finanszírozni. 

r) Meg kell vizsgálni az önkormányzati ingatlanok hasznosításának lehetőségét.  

s) Vagyongazdálkodás keretében vagyonértékesítésből származó bevételt kizárólag 

önkormányzati vagyonérték növelő beruházásra vagy vagyonfelhalmozásra lehet 

felhasználni. 

t) A Bölcsőde pályázat önrészét elsősorban az Etheles Park önkormányzati telkeinek 

értékesítéséből vagy egyéb vagyonértékesítésből kívánja finanszírozni. 

u) A pályázat keretében megvalósuló új bölcsőde esetén tervezni kell a működéshez és 

beindításhoz szükséges költségeket. 

v) Az önkormányzat szociális és iskolabuszt kíván vásárolni, melyhez lakossági gyűjtést 

kezdeményez. 

w) 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 

 

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.   

 

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 

    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 

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 

mailto:vilagkepkft@gmail.com


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 

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 m
2
-es részének önkormányzat részére 

történő ingyenes átadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 3100 hrsz.-ú 

ingatlan 72 m
2
-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 m
2
-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 

 

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. 

 

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. 

 

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             

 

 

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: 

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. 

 

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 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 m
2
 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 m
2
 

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 m
2
 

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 

 

 

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 

 

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 

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: 

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 

  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 

 

 

Zárt 

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. 

 

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 elfogadás 

 

 

 

 

 

 

 



Zárt 

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 

 

 

Zárt 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 637/2013. (XI. 14.) Kt. 

határozata a Keszivíz Kft. megbízott vezető tisztségviselője, Tóbiás Zoltán megbízási 

díjának módosításáról 

 

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 T. 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 

 

 

Zárt 

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 

 

 

Zárt 

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 a folyamatban lévő peres eljárás kapcsán, a peren 

kívüli megállapodás lehetőségének megvizsgálására, valamint a Budapesti Közlekedési 

Központ Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a szerződéses kapcsolat rendezése 

tárgyában. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                 Tóth Gábor PKB elnöke, 

                 Ohr Alajos tanácsnok, 

                 dr. Disztós Dóra ügyvéd 

Határidő:  a következő képviselő-testületi ülés 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zárt 

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 
 


