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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2016. január 21-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

1/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város Önkormányzata és a Budakeszi Város Német 

Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint 

együttműködési megállapodást köt Budakeszi Város Német Önkormányzatával. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti megállapodás ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: döntést követő 15 napon belül 

 

 

Javaslat a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet 

módosításáról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

2/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati 

rendeletét a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet 

módosításáról. 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2016. (….) önkormányzati rendelete 

a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 

14/2007. (IV. 24.) rendelet módosításáról 

 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                                                   dr. Remete Sándor 
                   polgármester                                                                            jegyző 

 

 

Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1992-2/2015. számú törvényességi 

felhívásának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

3/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/1992-2/2015. számú 

törvényességi felhívásának elfogadásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei 

Kormányhivatal PEB/030/1992-2/2015. számú törvényességi felhívását elfogadja, az 

abban foglaltakkal egyetért. 

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

az 1. pontban foglaltakról a Pest Megyei Kormányhivatalt tájékoztassa. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2016. február 5. 

 

 

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi 

adórendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotására 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

4/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (…) önkormányzati 

rendeletét az egyes helyi adórendeletek módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2016. (...) önkormányzati rendelete 

az egyes helyi adórendeletek 

módosításáról 

 

(1) E rendelet 1. §, 4. § és 5. § 2016. február 29-én lép hatályba. 

  

(2) E rendelet 2. § és 3. §-a 2017. január 1-én lép hatályba. 

  
(3) Az Ör2. 5. § a) pontja 2017. január 1-jén hatályát veszti. 

  

                dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                               dr. Remete Sándor 
                           polgármester                                                             jegyző 

 

 

Döntés a Rathauskeller fűtési rendszerének bővítéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Rathauskeller fűtési rendszerének bővítéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a 

Botafogo Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesülettel (székhely: 1181 

Budapest, Szélmalom utca 33. adószám: 19011637-2-43 képviseli: Dalotti Tibor elnök) a 

Rathauskeller fűtési rendszerének bővítésére vonatkozóan a melléklet szerinti 

tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a megállapodás ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

6/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Rathauskeller beázási problémáinak vizsgálatáról 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Rathauskeller beázási problémáinak megszüntetése érdekében állítson 

össze hibalistát, mely alapján kezdeményezze a garancia érvényesítését. 

 

Felelős:     dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

Döntés az új szennyvíztisztító telepi út kezeléséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

7/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata az új szennyvíztisztító telepi út kezeléséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP 1.2.0/9/11-2011-

0025 „Budakeszi Szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” keretében épült új 

szennyvíztisztító telepi utat kezelésre át adja a Fővárosi Vízművek Zrt-nek a felek közt 

2013. augusztus 29-én létrejött vagyonkezelési szerződés alapján. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerződés módosításáról a Fővárosi Vízművek 

Zrt-vel az 1. pontban foglaltak alapján folytasson tárgyalásokat. 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Szóbeli 

Döntés Virág Szabolcs kérelméről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

8/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata Virág Szabolcs kérelméről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Budakeszi Fenyő utca, Kuruclesi út és az Ady Endre utca által határolt, az Ady Endre 

utca 46. szám alatti közterületet érintő 22 m2-es önkormányzati tulajdonban lévő terület 

megvásárlását. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont vonatkozásában az értékbecslést készítesse el. 

 

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

  2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

 

 

Döntés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú „Budakeszi 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” lezárásához kapcsolódó 

könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

9/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú „Budakeszi 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” lezárásához kapcsolódó 

könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú „Budakeszi 

szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt” lezárásához kapcsolódó 

könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

a könyvvizsgálói feladatok ellátására ajánlatot kérjen be az alábbi cégektől: 

-          FOKUSZ-AUDIT Kft. (székhelye: 2081 Piliscsaba, Béla király út 13.) 

-          Penner-Audit Kft. (székhelye: 2049 Diósd, Rákóczi u. 28.) 

-          REXA-2 Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 2045 Törökbálint, Meggyes u. 6.) 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 

könyvvizsgálói feladatok ellátására bruttó 1.905.000,- Ft (azaz egymillió-

kilencszázötezer forint) keretösszeget biztosít. 

  

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 3. pontban meghatározott összeget Budakeszi Város Önkormányzatának 

2016. évi költségvetésébe tervezze be. 

  

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel ügyvédi ellenjegyzést 

követően a szerződést 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: a költségvetés előkészítéséig  

                  5. pont: a döntést követő 10 napon belül 

 

 

Döntés a 16/2012. (I. 26.) önkormányzati határozat visszavonásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta 

meg a napirendi pont levételét. 

 

 

Döntés dietetikus szakértő megbízásáról a közétkeztetés felülvizsgálata tárgyában 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta 

meg a napirendi pont levételét. 

 

 

Döntés rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

10/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata rehabilitációs dolgozók foglalkoztatásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatalban 2016.01.01-2016.12.31. között terjedő időszakra 3 státuszt biztosít 

megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására a 2016. évben fizetendő 

rehabilitációs hozzájárulás terhére.  

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvodában 

2016.01.01-2016.12.31. között terjedő időszakra 2 státuszt biztosít megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatására a 2016. évben fizetendő rehabilitációs 

hozzájárulás terhére.  

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodában 

2016.01.01-2016.12.31. között terjedő időszakra 1,7 státuszt biztosít megváltozott 

munkaképességű személyek foglalkoztatására a 2016. évben fizetendő rehabilitációs 

hozzájárulás terhére.  

Felelős:     1. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

  2. pont: Bohárné Varga Katalin – óvodavezető 

  3. pont: Ligetiné Komáromi Gabriella óvodavezető 

Határidő: 1.-3. pont: azonnal 

 

 

Döntés a Paplanhát utcai játszótér megvilágításáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta 

meg a napirendi pont levételét. 

 

 

Döntés Budakeszi 2439 hrsz-ú úton ivóvíz gerincvezeték kiépítéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta 

meg a napirendi pont levételét. 

 

 

Döntés a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

11/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervét a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bizottságok 

elnökeit, hogy a Képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a 

bizottságok 2016. évi munkatervét. 

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

                  2. pont: a bizottsági elnökök 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2016. február 29. 

 

 

Döntés a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodásról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

12/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Nemzeti Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 

megállapodást köt a határozat melléklete szerint a Nemzeti Sportközpontokkal 

(székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49., PIR törzsszám: 598152, képviseli: Kovács 

Norbert főigazgató) a Széchenyi István Általános iskola új épületének a Budakeszi 

2306/65 hrsz-ú ingatlanon történő megépítése céljából. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti együttműködési megállapodás ügyvédi ellenjegyzést 

követő aláírására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az együttműködési megállapodás keretei között felmerülő nyilatkozatok 

megtételére, illetve dokumentumok aláírására. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti beruházás 

költségeire az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének terhére 40 millió forint + ÁFA 

keretösszeget, az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére 30 millió forint + 

ÁFA keretösszeget biztosít. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 

hivatalt, hogy a beruházás 4. pont szerinti keretösszegét az Önkormányzat 2016. évi és 

2017. évi költségvetésébe tervezze be. 
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Felelős:     1.-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  5. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  3.-4. pont: azonnal 

                  5. pont: az Önkormányzat 2016. évi és 2017. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

13/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú ingatlan (Árpád Fejedelem tér) 

megosztásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 2306/65 hrsz-ú 

ingatlan (Árpád fejedelem tér) megosztásáról szóló 399/2015. (X. 22.) Kt. határozatát. 

 

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

gondoskodjon a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú ingatlan (Árpád Fejedelem tér) melléklet 

szerinti megosztásáról, felhatalmazza, hogy a telekalakítási eljárást a Földhivatalnál 

megindítsa és az eljáráshoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot aláírja. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

                  2. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

14/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata új iskola épület engedélyezési és kiviteli tervdokumentációja 

elkészítéséhez kapcsolódó javaslattételről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti 

Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás 5.1.4. pontja alapján a 

Széchenyi István Általános Iskola új épületének beruházására adaptált építési 
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engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatban ajánlattételre 

felhívni kívánt három tervezőre a következők szerint tesz javaslatot: 

 

    1) ASD Stúdió Építész és Statikus Tervező Kft. (2013 Pomáz, Tamási Áron u. 14/b.) 

    2) AXIS Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Margit körút 5/a. IV. em. 3.) 

    3) TRISKELL Kft. (1034 Budapest, Kecske u. 25.) 

 

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

a döntésről a Nemzeti Sportközpontokat értesítse. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

Döntés az Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-

műszaki dokumentáció elkészíttetéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

15/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-

műszaki dokumentáció elkészíttetéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a 

melléklet szerinti tartalommal a Tárnoki Kőtörő Kft-vel (2030 Érd, Tárnoki út 143.) 

150.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 190.500,- Ft értékben az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ bontásához kapcsolódó, az építésügyi és építésfelügyeleti 

hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági 

szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletében foglaltaknak 

megfelelő építészeti-műszaki dokumentáció és rajzi felmérési dokumentáció 

elkészítése, valamint a bontási engedélyezési eljárás lefolytatása tárgyában. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont 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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Szóbeli 

Döntés az Etheles park területén ingatlanok értékesítése tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

16/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata az Etheles park területén ingatlanok értékesítése tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Novosel 

Kft. (2092 Budakeszi, Arany János u. 8.) 2016. február 10. napjáig haladékot kapjon a 

Budakeszi 2306/136, 2306/137, 2306/138 2306/139 helyrajzi számú ingatlanok 

adásvételére vonatkozó szerződés aláírására abban az esetben, ha Budakeszi Város 

Önkormányzata és a Novosel Kft. között érvényben lévő ingatlan adás-vételi 

szerződésben meghatározott vételár, 2016. január 28-ig átutalásra kerül. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy ha az 1. pontban megjelölt határidőig a vételár nem folyik be, úgy a 

megjelölt ingatlanok vonatkozásában az értékesítési pályázatot újból írja ki. 

 

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

                  2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

 

Zárt 

Szóbeli 

Döntés a BVV. Kft. feladatainak elvégzéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

17/2016. (I.21.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (I.28.) Kt. 

határozata a BVV. Kft. feladatainak elvégzéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV. Kft-t, hogy 

készítsen írásbeli tájékoztatót, valamint pénzügyi elszámolást a 2015. évi tervezési 

programban szereplő eddig elvégzett feladatokról. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 2015. évi tervezési programban szereplő eddig el nem végzett 

feladatokat vizsgálja felül, majd az alapján készítse el a 2016. évi tervezési programot. 

 

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

az 1. pont szerinti döntésről értesítse a BVV. Kft-t. 

 

Felelős:     1. pont: Bozsik Ádám BVV. Kft. ügyvezető 

 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

 3. pont. dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 2. pont: a BVV. Kft. által elkészített írásbeli tájékoztató kézhezvételétől 

számított 15 napon belül 

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 


