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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2016. február 11-én megtartott ülésének határozatai: 

 

 

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2016. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotására és a 2016. évi költségvetés 

elfogadásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2016. (II.11.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

 …./2016 (…….)  rendelete  

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

 

A 2016. évi költségvetési rendelettervezetben az alábbi módosítások történtek: 

 

- a 2.§ (1) bekezdésében a következő összegek változnak: 

 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 

Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésének 

tárgyévi kiadási főösszegét 2.248.547 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 

2.248.547 ezer forintban állapítja meg összevontan az 1. melléklet szerint, amely a 

halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 

794.329 ezer forintot valamint az év közbeni szabad pénzeszközök lekötésével 

kapcsolatos 1.000.000 ezer forintot” szöveg módosul, 

 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 

Önkormányzata és a hozzá tartozó költségvetési szerveinek a 2016. évi költségvetésének 

tárgyévi kiadási főösszegét 2.351.547 ezer forintban, tárgyévi bevételi főösszegét 

2.351.547 ezer forintban állapítja meg összevontan az 1. melléklet szerint, amely a 

halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézményfinanszírozás összegét 

794.329 ezer forintot valamint az év közbeni szabad pénzeszközök lekötésével 

kapcsolatos 1.000.000 ezer forintot” szövegre. 

 

 

- az 5.§-ban a következő összegek változnak: 

 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 

Önkormányzatának tartalékát 234.075 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint 

hagyja jóvá, mely szerint a céltartalék összege 100.000 ezer forint, az általános tartalék 

összege 10.000 ezer forint, Polgármesteri keret 2.000 ezer Ft, Városi rendezvény keret 

6.000 ezer Ft, a fejlesztési céltartalék összege 116.075 ezer Ft” szöveg módosul, 
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„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 

Önkormányzatának tartalékát 315.075 ezer forint összegben, a 11. melléklet szerint 

hagyja jóvá, mely szerint a céltartalék összege 100.000 ezer forint, az általános tartalék 

összege 10.000 ezer forint, Polgármesteri keret 2.000 ezer Ft, Városi rendezvény keret 

6.000 ezer Ft, a fejlesztési céltartalék összege 197.075 ezer Ft” szövegre. 

 

 

Döntés a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről 

 

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

határozatot hozta: 

 

19/2016. (II.11.) 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. (II.15.) Kt. 

határozata a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtételéről 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi hatékony 

gazdálkodás előmozdítása, az elvégezni kívánt fejlesztések, szervezet-átalakítások 

megalapozása valamint a bevételek növelése érdekében, az alábbi intézkedéseket rendeli 

el: 

1.) Az Új Városközpont projekthez kapcsolódó tervezés, bontási közbeszerzések és a 

hitelfelvétellel lebonyolítása.  

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester 

2.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények üzemeltetésének felülvizsgálata 

(sportpálya, temető, repülőtér).  

 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester 

3.) Az Önkormányzat területén lévő buszvárók reklámfelületének értékesítése. 

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester 

4.) A hatályos közüzemi szerződések felülvizsgálata, szükség esetén javaslat tétel az új 

beszerzési illetve szükség esetén közbeszerzési eljárások megindítására. 

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester 

5.) A belterületi ingatlanokhoz kapcsolódóan közvilágítás fejlesztési koncepció 

kidolgozása. 

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester 
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6.) A város közlekedési infrastruktúrájának felülvizsgálata és a fejlesztésre vonatkozó 

javaslatok kidolgozása, a ciklus végéig szólóan évenként 50 millió Ft elkülönítése az 

önkormányzat költségvetésében. 

Felelős: Ohr Alajos, alpolgármester 

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon felülvizsgálata és a 

forgalomképes ingatlanok értékesítési lehetőségének vizsgálatára. 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester, dr. Remete Sándor, jegyző 

8.) Az adópolitika, adóztatási gyakorlat felülvizsgálata. Az adóhátralékok behajtásának 

hatékonyabbá tétele. 

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző 

9.) Beruházási, fejlesztési terv elfogadása a 2019-ig tartó ciklusra vonatkozóan. 

Felelős: dr. Remete Sándor, jegyző 

10.) A Farkashegyi Repülőtér infrastruktúrájának felülvizsgálata, hasznosítási 

lehetőségeinek kidolgozása. 

 

Felelős: Szabó Ákos Péter infrastruktúra fejlesztési tanácsnok/képviselő 

 

11.) Az oktatáspolitika áttekintése, fejlesztése, szükség szerinti átszervezése 

 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester 

 

12.) A Sport koncepció kidolgozása 

 

Felelős: Páczi Erzsébet PFB elnök/képviselő 

 

13.) A könyvtár fejlesztési koncepciójának kidolgozása 

 

Felelős: Páczi Erzsébet PFB elnök/képviselő 

 

 

Döntés a nevelési tanácsadó áthelyezésének tárgyában 

 

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

határozatot hozta: 

 

20/2016. (II.11.) 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. (II.15.) Kt. 

határozata a nevelési tanácsadó áthelyezésének tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az Oktatási, 

Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnökét, valamint a Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottság elnökét, hogy tegyen javaslatot a Budakeszi Nevelési Tanácsadó áthelyezésére, 

majd a soron következő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, majd a Képviselő-testületi 

ülésre terjessze be. 

 

Felelős:     Páczi Erzsébet elnök 

Határidő: a soron következő rendes Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülése 

 

 

Döntés Budakeszi városában 2016. évben induló lakossági részvétellel megvalósuló 

járdaépítési pályázatról 

 

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

határozatot hozta: 

 

21/2016. (II.11.) 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. (II.15.) Kt. 

határozata Budakeszi városában 2016. évben induló lakossági részvétellel 

megvalósuló járdaépítési pályázatról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki lakossági 

részvétellel megvalósuló járdaépítésre a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítési pályázat 

fedezetére 5.000.000- Ft összeget biztosít. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti összeget a 2016. évi költségvetés tervezésekor tervezze 

be. 

 

4. 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:   1.-2. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

  3. pont: 2016. február 29. 

  4. pont: döntést követő 15 napon belül 
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Döntés a Budakeszi 2306/131 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

22/2016. (II.11.) 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. (II.15.) Kt. 

határozata a Budakeszi 2306/131 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 

Budakeszi 2306/131 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Etheles park területén 

található, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan adásvételére a melléklet 

szerinti tartalommal. 

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről a 

varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

Döntés a Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésére vonatkozóan pályázat kiírásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

23/2016. (II.11.) 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. (II.15.) Kt. 

határozata a Farkashegyi Repülőtér üzemeltetésére vonatkozóan pályázat 

kiírásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 

Budakeszi 75/1 hrsz.-ú, Farkashegyi Repülőtér 2018. június 30. napjáig tartó határozott 

időtartamra szóló üzemeltetésére a melléklet szerinti tartalommal. 

 

A melléklet módosul az alábbiak szerint: 

 

Az üzemeltetési szerződés és a pályázati kiírás az „üzemeltető feladata” pontban 
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„A hatályos jogszabályok betartásával gazdálkodik a repülőtér bevételeivel, amely 

bevételekből megfizeti a tulajdonos részére a pályázatban vállalt díjat, továbbá az ezen 

felüli részt köteles a repülőtér működtetésére, fenntartására és esetleges fejlesztésére 

fordítani. A gazdálkodás részleteiről a tulajdonosnak évente egyszer beszámolni köteles. 

A beszámolástól függetlenül tulajdonos jogosult a könyvelésbe bármikor – előzetes 

időpont egyeztetéssel – betekinteni.” szöveg módosul 

 

„A hatályos jogszabályok betartásával gazdálkodik a repülőtér bevételeivel, amelyeket 

köteles a repülőtér működtetésére, fenntartására és esetleges fejlesztésére fordítani. A 

gazdálkodás részleteiről a tulajdonosnak évente egyszer beszámolni köteles. A 

beszámolástól függetlenül tulajdonos jogosult a könyvelésbe bármikor – előzetes időpont 

egyeztetéssel – betekinteni.” szövegre. 

 

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről a 

varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. 

  

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

 


