
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

1. 171/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a térfigyelő kamerák beszerzéséről szóló 392/2015. (X. 22.) Kt. határozatát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város területén található közterületi térfigyelő kamerák vásárlására és 

szerelésére bruttó 2.400.000,- Ft-os keretösszeget határoz meg, mely összeg fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. 

(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1. Beruházások sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt legalább három cégnek 

küldje meg.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az beérkező ajánlatokat a következő rendes képviselő-

testületi ülésre terjessze be.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül

                4. pont: soron következő rendes képviselő-testületi ülés

Az árajánlat-bekérők 2016. május 13-án postázásra kerültek.

A Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésén is tárgyalja a kérdéskört.

2. 170/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Disztós Dóra ügyvéd írásbeli beszámolóját a folyamatban lévő peres és nem 

peres ügyekről a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

3. 169/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra ügyvédet, hogy készítsen összefoglalót a Nagyszénászug 

Víziközmű Társulat kényszertörlése kapcsán várható lehetséges végkimenetelekről és az önkormányzat ezzel összefüggő feladatairól.

Felelős:   dr. Disztós Dóra

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés Az összefoglalóról készített előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.

4. 168/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont Projekt megvalósításával kapcsolatban közlekedési- és 

környezeti hatástanulmányt készíttet, valamint önálló hatástanulmány keretében megvizsgáltatja, hogy a helyi kereskedelemre vonatkozóan milyen 

hatást gyakorol a projekt megvalósítása. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy a képviselő-testület tagjai által javasolt cégek részére küldje 

az ajánlattételi felhívást.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a döntést követő rendes képviselő-testületi ülés

                2. pont: 2016. május 4.

A javasolt cégek részére az árajánlat-bekérők 2016. május 18-án megküldésre kerültek.

A Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésén is tárgyalja a kérdéskört.

5. 167/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású 

alpolgármester beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

6. 166/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ohr Alajos alpolgármestert és Páczi Erzsébetet, a Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottság Elnökét, hogy a zöldhulladék gyűjtésére és kezelésére vonatkozóan folytasson egyeztető tárgyalást a Depónia Hulladékkezelő és 

Településtisztasági Nonprofit Kft.-val és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.-t, hogy a lakossági zöldhulladék kezelésének hosszú távú megoldására 

koncepciót dolgozzon ki, a szolgáltatók bevonásával.

Felelős:    1. pont: Ohr Alajos alpolgármester

                             Páczi Erzsébet Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Elnöke

                 2. pont: Bozsik Ádám BVV Kft. ügyvezetője

Határidő:  a döntést követő 15 napon belül

Az érintett képviselők és a BVV Kft. tájékoztatása a határozat megküldésével 2016. május 2-án megtörtént.

A BVV Kft. 2016. május 9-i Felügyelő Bizottsági ülésén Páczi Erzsébet egy tájékoztatót adott a zöldhulladék program első 

lépéseinek feltételeiről. Ennek alapján az egyeztetések megkezdődtek.
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7. 165/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes ingatlan használatba adási szerződést köt a Honvédelmi Minisztérium 

Védelemgazdasági Hivatalával (székhelye: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.; adószám: 15714015-2-51; alapító okirat száma: 154-13/2013, képviseli 

Nagy Zoltán - főigazgató) a Budakeszi 2395/2 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában a melléklet szerinti tartalommal.

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

ellenjegyzést követően.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatala a szerződést 2016. május 3-án véleményezésre megküldte, jelenleg 

ennek véglegesítése zajlik.

8. 164/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Magyar-Boros Andrea 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki területi védőnői munkakör betöltésére vonatkozóan, a határozat 

melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázat megjelentetéséről 

Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján és a www.kozigallas.gov.hu portálon, valamint a Budakeszi Hírmondóban.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 5 napon belül

A pályázati kiírás a kozigallas.gov.hu portálon 2016. május 3-án megjelent, valamint az Önkormányzat oldalára feltöltésre 

került.

9. 163/2016. (04. 27.) 2016.04.27

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint együttműködési megállapodást köt az ELMŰ Zrt.-vel (székhely: 1132 

Budapest, Váci út 72-74.) és az ELMŰ – ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.-vel (székhely: 1037 Budapest, Kunigunda útja 47/a).

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti együttműködési megállapodást 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az együttműködési megállapodás aláírása 2016. április 28-án megtörtént.

10. 162/2016. (04. 27.) 2016.04.27

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnokot, Bánhidi László 

Településfejlesztési Tanácsnokot és Ohr Alajos Alpolgármestert a Budakeszi Köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló pályázati felhívás 

részleteinek kidolgozására.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. milyen feltételekkel tudná üzemeltetni az Önkormányzat tulajdonában lévő Köztemetőt. 

Felelős:    1. pont: Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnok

                             Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnok

                             Ohr Alajos Alpolgármester

                 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés A pályázati felhívásról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.

11. 161/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint árajánlatot kér be a KEHOP-5.2.9. kódszámú épületenergetikai 

pályázat kivitelezése tárgyban feltételes közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására az alábbiak szerint:

 Közbeszerzés tárgya:

- Széchenyi István Általános Iskolában hőszigetelés korszerűsítése, nyílászárók cseréje,

- Pitypang Sport Óvodában hőszigetelés korszerűsítése, nyílászárók cseréje,

- Budakeszi Orvosi Rendelőben hőszigetelés korszerűsítése, nyílászárók cseréje, napelemek telepítése.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy az 1. pont szerinti árajánlatokat az alábbi ügyvédi irodáktól 

kérje be:

- Klincsik Ügyvédi Iroda (6720 Szeged, Arany János u. 7.)

- Generál Ügyvédi Iroda (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. II. em.)

- Illés Levente Ügyvédi Iroda (1136 Budapest, Tátra u. 6. I. em. 6. a.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy a 2. pont szerint beérkezett ajánlatokat a soron következő 

képviselő testületi ülésre terjessze be.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: a döntést követő 5 napon belül

                3. pont: a döntést követő képviselő testületi ülés

Az ajánlattételi határidőre mindhárom ügyvédi iroda ajánlatot nyújtott be, a legkedvezőbb ajánlatot az Illés Levente Ügyvédi 

Iroda adta.

A Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésén dönt az ajánlatok elbírálásáról.
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12. 160/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások 

pályázathoz bruttó 3.763.899,- Ft önerőt biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendeletének 2. melléklet 1.6. Tartalék, ezen belül az Általános Fejlesztési Céltartalék sora.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

13. 159/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Pitypang Sport Óvoda kapacitásbővítését célzó beruházás 

tárgyában kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, melléklet szerinti összegzést az ajánlatok elbírálásáról.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az ATRYUM INVEST Kft.-vel (1186 Budapest, Margó Tivadar u. 220.) a 

Budakeszi Pitypang Sport Óvoda kapacitásbővítését célzó beruházás kivitelezésére bruttó 67.263.899,- Ft összegért.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést 

követő aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés 2016. május 10-én aláírásra került.

14. 158/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Zichy Péter utcai járda kialakításának forgalomtechnikai kivitelezéséről 

tárgyú 363/2015. (IX. 24.) Kt. határozatát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt az ingatlanok tulajdonosaival a Zichy Péter utca 14-20. szám 

előtti járdaszakasz megépítésére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkálatokra bruttó 240.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek 

fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet Általános tartalék sora.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a melléklet szerinti támogatási szerződést az 

ingatlanok tulajdonosaival ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. – 3. pont: azonnal

               4. pont: a döntést követő 30 napon belül A melléklet szerinti támogatási szerződés aláírása jelenleg előkészítés alatt áll.

15. 157/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, de pénzeszközzel nem támogatja a Budakeszi 7168 és 7169 

hrsz-ú telkek Kert utcai végénél közterületre kerülő közműaknák áthelyezését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kaposy Balázs ingatlantulajdonost értesítse.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül Kaposy Balázs a határozatról értesítésre került 2016. május 9-én.

16. 156/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mintaszerződést fogad el az Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budakeszi 2415 hrsz.-

ú sportpálya bérbe vételére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal.

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete díjtáblázatot fogad el az Önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő, Budakeszi 2415 hrsz.-ú 

sportpálya bérbe vételére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bozsik Ádámot, a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy kösse meg a sportpályára 

vonatkozó pályabérleti szerződéseket az 1. pont szerinti szerződéstervezet alapján, a 2. pont szerinti díjak figyelembe vételével.

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

               3. pont: Bozsik Ádám ügyvezető – BVV Kft.

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül Bozsik Ádám ügyvezető 2016. május 3-án értesítésre került a határozat megküldésével.

3/27



Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésére

17. 155/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja Borbás Balázs Budakeszire tervezett gasztronómiai projektjének 

megvalósítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Főépítészt, hogy vizsgálja meg és folytasson tárgyalásokat a kérelmezővel a 

projekt elhelyezésének lehetőségéről, a javaslatokról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület soron következő rendes ülésére.

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

               2. pont: Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő rendes testületi ülés

Borsodiné Gláser Krisztina főépítész 2016. május 2-án értesítésre került, a határozat megküldésével. A tárgyalások és a 

helyszínbejárás folyamatban van, ezek eredményessségétől függően a kért előterjesztés a Képviselő-testület 2016. júniusi 

ülésén kerül beterjesztésre.

18. 154/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 079/7, 079/9, 079/12, 079/13, 079/15, 079/16, 079/17, 079/20, 

079/21, 079/22, 079/23, 079/24, 079/25 hrsz.-ú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére kiírt nyílt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő pályázat nyertesének Mándoki Tamást (szül. hely, idő: Budapest, 

1968. 05. 12., lakcím: 2092 Budakeszi, Kert u. 30., anyja neve: Olajos Piroska, adóazonosító jel: 8370211003, adószám: 65732140-2-33, családi 

gazdálkodói ig. szám: 13/01025-2) nevezi meg, és vele a szerződés aláírásától számított 5 éves időtartamra, a mindenkori területalapú támogatás 

(Ft/ha/év) 38 %-ának megfelelő éves díj ellenében, az 1. pont szerinti ingatlanok együttes haszonbérbe vételére haszonbérleti szerződést köt a 

melléklet szerinti tartalommal.

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

ellenjegyzést követő aláírására.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a pályázót a pályázati eljárás eredményéről, 

továbbá gondoskodjon a 2. pont szerinti szerződés kifüggesztéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1-2. pont: azonnal

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

A nyertes pályázó értesítésre került.

A szerződés előkészítés alatt áll, kifüggesztése megtörtént.

19. 153/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Budakeszi Város Önkormányzatának közbeszerzési 

szabályzatát.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

Határidő:   azonnal A Közbeszerzési Szabályzat 2016. április 29-én kihirdetésre került, 2016. május 2-tól hatályos.

20. 152/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pitypang Sport Óvodában a jelenleg fejlesztőpedagógusként működő 

1 fő főállású álláshelyet az intézményvezető visszaszervezze logopédusi álláshellyé 2016. szeptember 01. napjával.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Pitypang Sport Óvoda státusz számát 2016. szeptember 01. napjától, 

Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése terhére 40 főről 40,5 főre megemelje. 

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Budakeszi Szivárvány Óvoda státusz számát 2016. szeptember 01. 

napjától, Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése terhére 29 főről 30 főre megemelje.

4.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont és 3. pont finanszírozásának 

fedezeteként készítse elő az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 

módosítását az alábbiak szerint:

- A Rendelet 2. számú melléklet Kiadások 1.6. Tartalékok sor Fejlesztési céltartalék, Intézményfejlesztési tartalékból elvon 2.844.800,- forintot,

- A Rendelet 7. melléklet Pitypang Sport Óvoda Kiadások 1.1 Személyi juttatások előirányzatát 1.120.000,- Ft-tal valamint az 1.2 Munkaadókat 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 302.400,- Ft-tal megemeli.

 - A Rendelet 8. melléklet Szivárvány Óvoda Kiadások 1.1 Személyi juttatások előirányzatát 1.120.000,- Ft-tal valamint az 1.2 Munkaadókat terhelő 

járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 302.400,- Ft-tal megemeli.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket a 2. és 3. pont szerinti álláshelyekre vonatkozó pályázatok 

kiírására.

Felelős:   1-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

               4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

               5. pont: Bohárné Varga Katalin, Ligetiné Komáromi Gabriella intézményvezetők Az intézményvezetők 2016. május 3-án értesítésre kerültek.
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21. 151/2016. (04. 11.) 2016.04.11

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be – Budakeszi Labdarúgó Akadémiával megkötött együttműködési 

megállapodását követően - az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton az alábbiak szerint:

- tárgy: Budakeszi Sportpálya fejlesztése, műfüves félpálya (44x64m) építése:

- támogatás megpályázott összege bruttó 68.000.000.- Ft.

- önerő: bruttó 20.400.000.- Ft.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti beruházásra bruttó 10.200.000.- Ft önerőt biztosít az önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Fejlesztési Tartalék sora terhére, bruttó 10.200.000.- Ft-ot pedig a 2017. 

évi költségvetés terhére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Labdarúgó Akadémia alapítóját, Kiss Baranyi Sándort, hogy a 

pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt és a szükséges adatokat a Budakeszi Polgármesteri Hivatal részére küldje meg haladéktalanul.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pontban meghatározott összeget az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésekor a kiadások körébe tervezze be.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben nyújtsa be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Felelős:   1., 2. és 5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

                3. pont: Kiss Baranyi Sándor

Határidő: 1.-3. és 5. pont: azonnal.

                4. pont: az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

A pályázat 2016. április 11-én benyújtásra került.

A kiadott felhívás alapján a hiánypótlás 2016. május 2-án megtörtént.

22. 150/2016. (04. 11.) 2016.04.11

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az MLSZ Országos Pályaépítési Program című pályázaton való részvétele 

tárgyú 140/2016. (IV. 7.) Kt határozatát.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

Határidő: azonnal

A határozat visszavonásának nyilvántartáson való átvezetése megtörtént.

További intézkedést nem igényel.

23. 149/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy projekt-előkészítés tárgyban az ajánlattételi felhívást az 

alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

- Forrás Unió Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53. 5. em.)

- Gekko Consulting Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 69-71.)

- GeoGold Kárpátia Kft. (4183 Kaba, Mátyás király u. 59.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete projekt-előkészítésre mindösszesen bruttó 6.000.000.- Forint keretösszeget biztosít, 

melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendeletének Általános Fejlesztés Tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

               2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlattételi felhívás 2016. április 12-én megküldésre került a határozatban jelzett cégeknek.

A legkedvezőbb árajánlatot a Gekko Consulting Kft. Adta. A szerződés előkészítés alatt áll.

24. 148/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezésre mindösszesen bruttó 10.000.000.- Forint keretösszeget biztosít, melynek 

fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 

Általános Fejlesztés Tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint ajánlattételi felhívást az alábbi 

ajánlattevők részére küldje meg:

- Ép-Totál Kft. (1172 Budapest, Laskó u. 10.)

- Út Doktor Kft. (2330 Dunaharaszti, Kossuth L. u. 51/A.)

- RODEN Mérnöki Iroda Kft. (1089 Budapest, Villám u. 13.)

- Viamed –2002 Bt. (2500 Esztergom Béke tér 52.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a tervezési 

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont azonnal

                2. pont a döntést követő 15 napon belül

                3. pont a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlattételi felhívás 2016. április 15-én megküldésre került a határozatban jelzett cégeknek.

A legkedvezőbb árajánlatot az Ép-Totál Kft. Adta. A szerződés előkészítés alatt áll.
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25. 147/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Pest megyében pályázaton az alábbiak szerint:

- tárgy: - Új buszmegálló pár építése a Temető utcában

- Új buszmegálló építése a Kerekmezőnél

- Új gyalogátkelőhely kialakítása és akadálymentesítése a Kerekmezőnél

- Fő utcán gyalogátkelő létesítése középszigettel és akadálymentesítés a Tarkabarka Óvodánál

- Szarvas téren gyalogátkelőhely világításának fejlesztése kiépítése és akadálymentesítés rávezető járdaépítéssel, 50 m járdával

- Erdő utca, Fő utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely akadálymentesítés, 20 m járdaépítéssel

- P+R parkoló létesítése az Akácfa utcában

- Városi kerékpáros közlekedési infrastruktúra fejlesztése

- Szivárvány Óvoda előtti és az azt megközelítő szervizút biztonságossá tétele

- Makkosi és Napsugár utak kereszteződésénél járda kialakítása

- támogatás megpályázandó mértéke bruttó 120.000.000 Forint

- önerő: nincsen.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben nyújtsa be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016 május 30.

A pályázati dokumentáció előkészítés alatt áll és határidőben benyújtásra fog kerülni. A pályázat beadásának határideje: 

2016. május 30.

26. 146/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a FIGYE-Lő Őr Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Szél u. 42., 

adószám: 12560697-2-13, képviseli: Zorn Attila ügyvezető igazgató) az alábbiak szerint:

- a szerződés tárgya a Budakeszi Polgármesteri Hivatal épületében 24 órás történő portaszolgálat és ügyfélirányítás ellátása, a városi rendezvények 

(kb. 30 nap/év) teljeskörű biztosítása, a Budakeszi lakosság részéről érkező bejelentések fogadása és az elsődleges intézkedések megtétele,

- a szerződés időtartama 2016. május 1-től 2017. április 30-ig tartó időszak,

- havi átalánydíj 769.000.-Ft + ÁFA.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott feladat fedezetét 2016. évben bruttó 7.813.040.-Ft erejéig 

az az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora terhére 

biztosítja, 2017. évi költségvetésében annak tervezésekor pedig bruttó 3.906.520.-Ft fedezetet biztosít.

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

ellenjegyzést követő aláírására.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatosan 2016. 

évben keletkező bruttó 2.500.000.-Ft-os megtakarítást Budakeszi Város területén található közterületi térfigyelő kamerák vásárlására csoportosítja át 

2016. évi költségvetésében.

Felelős:   1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2017.03.01.

                3.-4. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés aláírása 2016. április 11-én megtörtént.

27. 145/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budakeszi, József Attila utca és Nagy Sándor utca 

építését érintő műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban a melléklet szerinti árajánlat bekérőt az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7.)

- VIA-PONTIS Kft. (2092 Budakeszi, Barackvirág u. 8.)

- Adam Lee Miller Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 21.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja a szerződést, melyre bruttó 1.000.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) 

rendelete. 6.Tartalékok sor Fejlesztési céltartalék, Általános fejlesztés tartalék terhére.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

                2. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Az ajánlatkérők a határozatban jelzett cégek számára megküldésre kerültek.

Mindhárom cég adott árajánlatot, azonban az ajánlati ár kiszámításának alapja eltérő (mérnökóra és munkanap), a projekt 

jellegétől függő döntés szükségse. A nyertes kiválasztása még nem történt meg.
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28. 144/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít a Budakeszi, József Attila utca teljes tervezett 

szakaszára és a Nagy Sándor utca 0+000 – 0+247,10 és 0+666,50 – 0+702,38 km szelvény közötti szakaszának (a Temető utcai, valamint a Fő utcai 

torkolati szakaszok) építése tárgyában, a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete bruttó 50.000.000.-Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok sor Fejlesztési céltartalék, Útépítési alap, 10.000.000.- Ft erejéig 

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok sor Fejlesztési céltartalék, Általános 

fejlesztési tartalék sora.

A közbeszerzési kiírás az alábbiak szerint módosul: 

- a 10. oldalon a „kopóréteg vastagsága” pontban, az „Ajánlatkérő a Kbt. 77 § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a kopóréteg vastagsága 

nem lehet vastagabb 4 cm-nél.” szöveg módosul, az „Ajánlatkérő a Kbt. 77 § (1) bekezdése alapján meghatározza, hogy a kopóréteg vastagsága 

nem lehet kisebb 4 cm-nél.” szövegre.

A részszempont és pontszámok úgy változzanak:

- hogy a vállalkozási ár 50 pontot,

- a teljesítési határidő 20 pontot,

- a kopóréteg vastagságánál a felajánlás 15 pontot,

- a közbeszerzési felhívásban jelzett jótállási idő meghosszabbítása egy évvel, 15 pontot kapjon.

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

tanácsadó útján gondoskodjon.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az ExAndas Kft. A közbeszerzési felhívást 2016. május 5-én közzétette.

29. 143/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2415 helyrajzi számon lévő ingatlanra talajmechanikai 

szakvélemény elkészítésére ajánlatokat kérjen be az alábbi cégektől:

- Muszasi Kft. (8142 Úrhida Szegfű u. 39.)

- Geohidro Geotechnikai Kft. (1142 Bp. Tengerszem u. 25.)

- DYNATEST Group Kft. (1093 Bp. Lónyay u. 58.)

- Petik Mérnöki Szolgáltató Kft. (1077 Bp. Wesselényi u. 15.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkára mindösszesen bruttó 350.000.- Forint keretösszeget biztosít, 

melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztési Tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

               2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlattételi felhívás a határozatban jelzett cégeknek megküldésre került.

A legkedvezőbb ajánlatot a Petik Mérnöki Szolgáltató Kft. Adta, mellyel a szerződés 2016. április 21-én aláírásra került. A 

megrendelt munka elkészült.

30. 142/2016. (04.) 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tervezési ajánlatokat kérjen be a 2515 helyrajzi számú 

ingatlan teljes közműhálózatának tervezésére az alábbi cégektől:

- Unitef ’83 Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)

- Tevim Mérnökiroda Kt. (székhely: 1131 Budapest, Reitter F. u. 132.)

- BESzT Beruházó, Szolgáltató, Tervező Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Stadion köz 5.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti tervezésre mindösszesen bruttó 500.000.- Forint keretösszeget 

biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztési 

Tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a tervezési 

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

               2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlattételi felhívás a határozatban jelzett cégeknek megküldésre került.

A legkedvezőbb ajánlatot a BESzt Kft. Adta, mellyel a szerződés 2016. április 21-én aláírásra került. A megrendelt munka 

elkészült.
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31. 141/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az MLSZ Országos Pályaépítési Program céljára bruttó 200.000.- Ft pályázati biztosítékot 

biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztési 

Tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a biztosíték határidőben történő, a pályázati 

kiírásban szereplő Magyar Labdarúgó Szövetség bankszámlájára.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal A határozatban jelzett összeg 2016. április 11-én átutalásra került az MLSZ bankszámlájára.

32. 140/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be - a Budakeszi Labdarúgó Akadémiával megkötött együttműködési 

megállapodást követően - az MLSZ Országos Pályaépítési Program pályázaton az alábbiak szerint:

- tárgy: Budakeszi Sportpálya fejlesztése, nagyméretű (72x111m) élőfüves pálya építése:

- mobil lelátó,

- pálya körül Viacolor járda,

- pálya körül kiegészítő labdafogó háló,

- 4 darab kisebb méretű kapu,

- 2 darab fedett kispad (12-18 fő),

- 200 lux világítás (az alap 120 lux helyett),

- támogatás megpályázott összege bruttó 90.000.000.- Ft.

- önerő: bruttó 27.000.000.- Ft.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti beruházásra bruttó 13.500.000.- Ft önerőt biztosít az önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Fejlesztési Tartalék sora terhére, bruttó 13.500.000.- Ft-ot pedig a 2017. 

évi költségvetés terhére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pontban meghatározott összeget az 

önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésekor a kiadások körébe tervezze be.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Labdarúgó Akadémia alapítóját, Kiss Baranyi Sándort, hogy a 

pályázathoz szükséges műszaki dokumentációt és a szükséges adatokat a Budakeszi Polgármesteri Hivatal részére küldje meg haladéktalanul.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bakács Bernadett alpolgármestert, Ligetiné Komáromi Gabriella képviselőt és 

Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot, a pályázat benyújtása előtt a teljes anyag áttanulmányozására, majd felkéri a polgármestert, hogy a A határozat a 05/2016. (IV. 11.) Kt. Határozattal visszavonásra került.

33. 139/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezte Magyarország Kormányától a Budakeszi Árpád fejedelem téren 

megvalósuló köznevelési infrastruktúra bővítő beruházás keretében építendő iskolaépületben a 10 tanterem mellé, további 6 tanterem fedezetére 

történő kötelezettségvállalást. Amennyiben ez külső forrásból nem valósul meg, az önkormányzat bruttó 234.000.000,- Forint keretösszeget biztosít, 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére a módosításokból fakadó többletköltségekre. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti költséget az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésébe tervezze be.

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

                2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a 2017. évi költségvetés elfogadása A határozat szerinti megkeresés az EMMI és a Nemzeti Sportközpontok részére 2016. április 8-án megküldésre került.

34. 138/2016. (04. 07.) 2016.04.07

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Nemzeti Sportközpontokkal 2016. február 5-én kötött együttműködési 

megállapodást, a következő főbb tartalmi elemek szerint:

- Közbeszerzési eljárásrend megváltoztatása a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezéseinek való megfelelés érdekében.

- Tervezési program módosítása, 16 tantermes iskola építése vonatkozásában.

- Többlet műszaki tartalom a határozat melléklete szerint.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt együttműködési megállapodás ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozat szerinti megkeresés az EMMI és a Nemzeti Sportközpontok részére 2016. április 8-án megküldésre került.

35. 137/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Disztós Dóra ügyvéd írásbeli beszámolóját a folyamatban lévő peres és nem 

peres ügyekről a melléklet szerinti tartalommal.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.
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36. 136/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladási ajánlatot tesz dr. Biró Györgyné részére az önkormányzat tulajdonában lévő 

Budakeszi 2414 hrsz.-ú ingatlan mellékletben megjelölt részére vonatkozóan bruttó 23.500,- Ft/m2 összegben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlat kérelmező részére történő 

megküldéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az ajánlat dr. Bíró Györgyné részére 2016. április 25-én megküldésre került.

37. 135/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladási ajánlatot tesz Fazekas Éva (2092 Budakeszi, Fő u. 258.) részére az 

önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi 811/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan bruttó 12.800.000,- Ft összegben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlat kérelmező részére történő 

megküldéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Az ajánlat Fazekas Éva részére 2016. április 26-án megküldésre került.

Ügyfél a megadott határidőn belül nem reagált, így ez nemleges válasznak tekinthető.

38. 134/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladási ajánlatot tesz Seres Tibor (2092 Budakeszi, Budaörsi út 772 hrsz.) részére az 

önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi 775/4 hrsz.-ú ingatlan mellékletben megjelölt részére vonatkozóan bruttó 19.000,- Ft/m2 összegben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlat kérelmező részére történő 

megküldéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Az ajánlat Seres Tibor részére 2016. április 26-án megküldésre került.

Ügyfél válaszában kiemelte, hogy nyitott az adásvételre, azonban további egyeztetést és pontos helyszíni felmérést kér, 

melynek előkészítése folyamatban van.

39. 133/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eladási ajánlatot tesz Budai Péter (1137 Budapest, Szent István krt. 12.) részére az 

önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi 560/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan bruttó 1.350.000,- Ft összegben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlat kérelmező részére történő 

megküldéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Az ajánlat Budai Péter részére 2016. április 26-án megküldésre került.

Ügyfél a megadott határidőn belül nem reagált, így ez nemleges válasznak tekinthető.

40. 132/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felmondja 2016. március 31. napjával a jelenleg érvényes földgáz energia kereskedelmi 

szerződést a Széchenyi István Általános Iskola (2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.) fogyasztási helyen.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről tájékoztassa a TIGÁZ 

Zrt-t.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 5 napon belül A határozatról a TIGÁZ Zrt. 2016. március 31-én tájékoztatásra került.

41. 131/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási 

Hivatal az önkormányzati tulajdonban lévő, Budakeszi 495/2 hrsz.-ú ingatlanon a mellékelt helyszínrajz szerint 2 db 10 lábas raktárkonténert 

helyezzen el.

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

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A Járási Hivatal vezetője részére személyesen átadva: 2016. április 20.
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42. 130/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. A Határozat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

1. „Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ feladatát képező, a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján átvállalja a Széchenyi István Általános Iskola 5. évfolyamának kerettanterv szerint előírt 

úszásoktatásához szükséges finanszírozását átmenetileg átvállalja 2016. február 17. napjától 2016. február 24. napjáig terjedő időszakra.”

2. A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A határozat módosítása a nyilvántartáson átvezetésre került.

A határozat értelmében módosított szerződés 2016. április 11-én aláírásra került.

43. 129/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a KEHOP-5.2.9. pályázat projekt-előkészítés tárgyban az 

ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

- Forrás Unió Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53. 5. em.)

- Gekko Consulting Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 69-71.)

- GeoGold Kárpátia Kft. (4183 Kaba, Mátyás király u. 59.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete projekt-előkészítésre mindösszesen bruttó 10.000.000.- Forint keretösszeget biztosít, 

melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendeletének Általános Fejlesztés Tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

               2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az árajánlatbekérők a határozatban jelzett cégeknek 2016. április 12-én megküldésre kerültek.

A legkedvezőbb ajánlatot a Gekko Consulting Kft. Adta. A szerződés jelenleg előkészítés alatt áll.

44. 128/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Önkormányzati épületek 

energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Közép-magyarországi régióban című felhívásra.

- tárgy: a Széchenyi István Általános Iskola, a Pitypang Sport Óvoda és a Budakeszi Orvosi Rendelő épületének energetikai korszerűsítése

- támogatás megpályázandó mértéke bruttó 250.000.000. Forint

- önerő: nincsen.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben nyújtsa be a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium részére.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. június 30.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok előkészítés alatt állnak, a pályázat határidőben beadásra kerül.

Beadási határidő: 2016. június 30.

45. 127/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Városközpont Projekthez kapcsolódóan az alábbi ingatlanok 

megvásárlását:

- Budakeszi belterület 1382 helyrajzi szám, természetben Kossuth Lajos utca 8-10., kivett 2 lakóház, udvar művelési ágú, 729 m2 (terheli 13.423 CHF 

jelzálog, Pesti Hitel Zrt. vételi joga, tulajdonjog bejegyzési kérelem széljegyen)

- Budakeszi belterület 1383 helyrajzi szám, természetben Kossuth Lajos utca 6., kivett lakóház, gazdasági épület, udvar, műhely művelési ágú, 476 

m2 (terheli 56.680 CHF jelzálog, 2.400.000.- Ft jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom)

- Budakeszi belterület 1389 helyrajzi szám, természetben Erdő utca 55., kivett lakóház, udvar művelési ágú, 300 m2 (terheli 8.000.000.- Ft jelzálog, 

elidegenítési és terhelési tilalom)

- Budakeszi belterület 1391/2 helyrajzi szám, természetben Erdő utca 51-2., kivett lakóház, udvar művelési ágú, 210 m2 (terheli 14.823 CHF jelzálog, 

430.000.-Ft végrehajtási követelés, tulajdonjog bejegyzési kérelem széljegyen)

- Budakeszi belterület 1396 helyrajzi szám, természetben Fő utca 96., kivett lakóház, udvar művelési ágú, 1307 m2 (terheli holtig tartó haszonélvezeti 

jog)

- Budakeszi belterület 1397 helyrajzi szám, természetben Fő utca 94., kivett lakóház, udvar művelési ágú, 993 m2 (terheli holtig tartó haszonélvezeti 

jog).

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlantulajdonosokkal történő tárgyalások 

lefolytatására és szándéknyilatkozatok bekérésére, továbbá felkéri, hogy az erről szóló előterjesztést a Képviselő-testület soron következő rendes 

ülésére terjessze be.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 30 napon belül A határozatban kért előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.
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46. 126/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekt megvalósításhoz beruházási célú hitel felvételét 

kezdeményezi a TRENECON Kft. által készített gazdasági koncepció alapján.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekt megvalósításhoz 80 millió forint folyószámla-hitel keret 

nyitását kezdeményezi az OTP Bank Nyrt-nél (1051 Budapest, Nádor u. 16.).

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a projekt megvalósításához szükséges 1. és 2. pontban 

megjelölt hitelfelvételekkel kapcsolatban a tárgyalásokat lefolytassa.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet valamint 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a hitelfelvétel engedélyeztetési eljárásához szükséges dokumentumok összeállításáról a 

Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

               4. pont: a döntést követő 15 napon belül

A beruházási célú hitel felvételéhez szükséges dokumentumok összegyűjtése, kidolgozása folyamatban van. A részletes 

projekt-költségvetés rendelkezésre állása esetén a hitelfelvételi folyamat elindítható.

47. 125/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TRENECON Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) által készített Budakeszi 

Városközpont projekt gazdasági koncepcióját.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a TRENECON Kft. részére a teljesítésigazolást adja ki.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A teljesítésigazolás kiállításra került.

48. 124/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TRENECON Kft. (1133 Budapest, Váci út 76.) által készített Budakeszi 

Városközpont projekt gazdasági koncepciójáról szóló tájékoztatóját.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

49. 123/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont tervezésére vonatkozó, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény II. része szerinti, közösségi nyílt eljárást indít.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési felhívást a következő Képviselő-testületi 

ülésre terjessze be.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a következő Képviselő-testületi ülés

A felhívás a közbeszerzéseket bonyolító céggel jelenleg egyeztetés alatt áll. További egyeztetések szükségesek a projekt 

pénzügyi és jogi környezetéről, ezek lezárásáig a közbeszerzési eljárás nem indítható meg.

50. 122/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az A & Z Mérnöki Szolgáltató Kft. által készített, Erkel Ferenc Művelődési Központ 

épületére vonatkozó – melléklet szerinti – műszaki állapot értékelést és felkéri a polgármestert a Teljesítési igazolás aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A teljesítésigazolás aláírásra, az ez alapján benyújtott számla kifizetésre került.

51. 121/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.
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52. 120/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a polgármester, valamint a főállású alpolgármester 

beszámolóját a két ülés közötti legfontosabb tárgyalásokról és eseményekről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

53. 119/2016. (03. 31.) 2016.03.31

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi István Általános Iskola igazgatója által a Bilingual.hu Kétnyelvű 

Oktatási Programról készített beszámolót.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

54.

118/A/2016. (03. 

31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal árajánlatokat kér be reklámkoncesszióhoz kapcsolódó 

kockázatelemzői feladatok elvégzésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt a következő 

vállalkozásoknak küldje meg:

• PResston PR Kft. (1025 Budapest, Csatárka út 82-84.)

• PanaMax Média Kft. (Debrecen, Károli Gáspár u. 186.)

• Preguntár Bt. (4080 Hajdúnánás, Petőfi u. 39.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat a következő rendes képviselő-

testületi ülésre terjessze be.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: a döntést követő rendes képviselő-testületi ülés

Az ajánlatkérők a határozatban jelzett cégeknek 2016. május 2-án megküldésre kerültek.

Az ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület júniusi ülésének napirendjén szerepel.

55. 118/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény negyedik része szerint a közterületi 

reklámgazda feladatokat szolgáltatási koncesszióba kívánja adni, az alábbiak szerint:

a) A közbeszerzési eljárás célja: városi reklámgazda tevékenység ellátása.

b) Elérendő cél:

Ajánlatkérő tulajdonában, és kezelésében lévő ingatlanainak, közigazgatási területén lévő közterületeinek reklámcélú hasznosítása, reklámgazda 

tevékenységek ellátása.

- Budakeszi Város reklámtérképének elkészítése, az állomány folyamatos aktualizálása (felmérés készítése a Budakeszi város közigazgatási 

határain belül található valamennyi meglévő közterületi és közterületről látható reklámfelületről, hirdető- és reklámberendezésről).

- A reklámhasznosító feladat hosszú távú tevékenységi modelljének elkészítése, a város reklámarculatának, a hasznosítható reklámfelületek 

tervezése együttműködve a koncesszióba adóval, valamint az előbbiek koncesszióba adó általi elfogadása esetén a reklámhasznosító feladat 

végrehajtása a vonatkozó jogszabályok szerint.

- Rendszeres felmérések, ellenőrzések végzése a szabálytalan reklám célú közterület-használat felszámolásának, az építési engedéllyel nem 

rendelkező hirdető- és reklámberendezések feltárásának és az ún. vadragasztások visszaszorításának érdekében.

- Intézkedések kezdeményezése a hatóság felé a jogosulatlan reklám célú közterület-használat megszüntetése érdekében, a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével.

- Utcabútorok, üdvözlő, irányító és információs táblák, térképek, buszmegállóvárók elhelyezése.

- A koncesszióba adó tulajdonába kerülő utcabútorok, üdvözlő, irányító és információs táblák, térképek, buszmegállóvárók karbantartása, javíttatása.

- 100 m2 térítésmentes reklámfelület biztosítása a Koncesszióba adó és / vagy Koncesszióba adó intézményei számára.

- A közterületek jogszabályoknak megfelelő reklámcélú hasznosítása: a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződések 

megkötése, bérleti díjak beszedése.

- A koncessziós szerződés időtartama alatt a hirdető- és reklámberendezések karbantartása, szükség szerinti javíttatása.

- Részvétel politikai plakátok választási időszak alatti elhelyezésével kapcsolatos egyeztetéseken, a reklámkoncepcióban javaslat az ilyen célra 

hasznosítható reklámfelületekkel kapcsolatosan, valamint külön megállapodás esetén az abban foglaltak szerinti reklámfelület biztosítása.

További intézkedést egyelőre nem igényel, a koncessziós közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg folyamatban van. A 

döntési pontokról a Képviselő-testület ülésére előterjesztések készülnek.

56. 117/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 176/2010. (IV. 27.) számú önkormányzati határozatát.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A nyilvántartáson való átvezetés megtörtént, további intézkedést nem igényel.

57. 116/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete idősek részére tartandó ingyenes gyógytorna foglalkozás megtartására megbízási 

keretszerződést köt gyógytornásszal az önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletben évente meghatározott keretösszeg terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot gyógytornászoktól az 

időseknek szóló gyógytorna megtartása tárgyában.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti legalacsonyabb árajánlatot adóval 

kösse meg – ügyvédi ellenjegyzést követően – a megbízási keretszerződést.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

               3. pont: az ajánlatok elbírálását követő 15 napon belül

Az ajánlatkérők 2016. április 8-án öt személy részére kiküldésre kerültek.

A megadott határidőn belül érvényes ajánlat nem érkezett, két személy nemleges nyilatkozatot tett.

58. 115/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen nyilvántartást a Budakeszin működő 

cégekről, hogy a jövőben több helyi vállalkozást lehessen megkeresni, a városban elvégezendő munkálatok, megrendelések vonatkozásában.

Felelős:   dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: a döntést követő 15 napon belül A nyilvántartáshoz szükséges adatok begyűjtése megkezdődött, az adatbázis előkészítés alatt áll.
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59. 114/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Császár László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 926 hrsz-ú, természetben Erdő utca 83. szám alatti Idősek Napközi Otthona 

épületében az alábbiakban felsorol karbantartási munkák elvégzése tárgyában vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-vel bruttó 235.000,- forint 

keretösszeg erejéig, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 1.6. 

Tartalékok Fejlesztési céltartalék, Intézményi fejlesztési tartalék sora:

- a régi épület kéménye mellett új bádogozás, illetve a régi épület tetőszerkezetének és az új épület oromfalának csatlakozásánál kialakított 

bádogszegély cseréje;

- a régi épület tetőszerkezetébe új tetőkibúvó beépítése;

- a régi épület falainak felázásának megszüntetése;

- a régi épületen a homlokzati vakolat javítása, színezése.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződést - ügyvédi 

ellenjegyzést követően - aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: döntést követő 15 napon belül A szerződés előkészítés alatt áll.

60. 113/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Császár László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Budakeszi 926 hrsz-ú, természetben Erdő utca 83. szám alatti Idősek 

Napközi Otthona épületére vonatkozóan statikai szakvéleményt.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti szolgáltatás megrendelésére bruttó 200.000,- Ft. keretösszeget 

biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklet 1.3 

Dologi kiadások sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek 

küldje meg:

- Muszasi Kt. (8124 Úrhida, Szegfű utca 39.)

- Atticad Stúdió Bt. (2092 Budakeszi, Kossuth köz 11.)

- Terv-Kontroll Kft. (1031 Budapest, Vízimalom sétány 12.)

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legalacsonyabb összegű ajánlatot adó céggel - 

ügyvédi ellenjegyzést követően - a szerződést aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont: aláírást követő 15 napon belül

               4. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Az ajánlattételi felhívások a határozatban jelzett vállalkozásoknak megküldésre kerültek 2016. május 11-én, azonban egy 

érvényes ajánlat sem érkezett be. A határozat visszavonása javasolt.

61. 112/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szerződést köt Farsang János Pállal (1068 Budapest, Városligeti fasor 32. 

III./1), Vető Péterrel (1039 Budapest, Boglár utca 2. VIII. em. 45.), Balogh Vanda Alidával (1039 Budapest, Boglár utca 2. VIII. em. 45.), Virágh 

Beátával (2092 Budakeszi, Pátyi út 53. fszt. 1.) és Fuchsné Farsang Mártával (2092 Budakeszi, Ady Endre u. 46.) az önkormányzati tulajdonban lévő, 

604/2 hrsz.-ú Fenyő utca mellékletben megjelölt 22 m2-es részére vonatkozóan bruttó 420.000.- Ft vételáron.

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

ügyvédi ellenjegyzést követően.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozat visszavonása a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.

62. 111/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Fenyő utcában az elkészült forgalomtechnikai terv kiépítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti ajánlattételi felhívást az alábbi cégeknek 

küldje meg:

- TANDEM Kft. (1033 Budapest, Polgár u. 12. I/7.)

- Út-Őr Forgalomtechnikai Kkt. (1022 Budapest, Tulipán u. 29.)

- Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft. (Szigetszentmiklós, gát utca 4, 2310)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel – az ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést megkösse, melynek fedezete bruttó 1.500.000.- Ft erejéig az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendeletének 2. számú melléklet Kiadások 1.6 Tartalékok soron belül a 11. mellékletben részletezett 5. 

Fejlesztési céltartalék Általános fejlesztési tartalék sora.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül.

                3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlatkérők megküldésre kerültek.

A határozatban jelzett cégek közül az Út-Őr Kft. És a Magyar Plastiroute Kft. Adott ajánlatot. A kedvezőbb ajánlatot a Magyar 

Plastiroute Kft. Adta. A legteljesebb piaci felmérés érdekében árajánlat-bekérő további három cég részére kerül 

megküldésre, melynek előkészítése folyamatban van.
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63. 110/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzattal leszerződött földmérővel kívánja bejegyeztetni Budakeszi 

vonatkozásában a melléklet szerinti ingatlanokra az ivóvíz- és a szennyvíz víziközmű szolgalmi jogokat a geodéziai keretösszeg terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Fővárosi Vízművek Zrt-t, valamint az 

Önkormányzat földmérőjét az 1. pont szerinti döntésről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A Fővárosi Vízművek a döntésről 2015. május 3-án értesítésre került.

64. 109/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredményesnek nyilvánítja a Budakeszi 2306/131 hrsz.-ú, természetben a 2092 

Budakeszi, Etheles park területén található ingatlan megvételére kiírt nyílt pályázati eljárást és a pályázatok sorrendjét a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő pályázat nyertesének Pintér – Baranyó Zsuzsannát (4114 Bojt, 

Ady E u. 22.) és Pintér Balázst (2092 Budakeszi, Reviczky u. 15.) nevezi meg, és velük adásvételi szerződést köt bruttó 40.500.000.- Forint értékben 

az 1. pont szerinti ingatlanra vonatkozóan a kiírásban elfogadott szerződéstervezet szerint.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be nyilatkozatot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-

től arra vonatkozóan, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat nyertesével, vagy az elővásárlási jog 

jogosultjával a 2. pont szerinti adásvételi szerződést aláírja az önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

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

               5. pont: a döntést követő 30 napon belül

A nyertes pályázó 2016. április 25-én értesítésre került.

Az MNV Zrt. Nyilatkozattételre felhívva: 2016. április 21-én. Az MNV Zrt. Számára 30 nap nyilatkozattételi határidő áll nyitva, 

az adásvételi szerződés ezt követően köthető meg a pályázat nyertesével.

65. 108/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megpályáztatja a Makkosi út, Megyei út és Tiefenweg utca közvilágításának 

fejlesztéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészíttetését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első pont szerinti szolgáltatás megrendelésére bruttó 1.000.000 Ft,- keretösszeget 

biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok – 

Fejlesztési céltartalék – Közvilágítás fejlesztése.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat bekérőt a következő cégeknek 

küldje meg:

a) Tromos E Mérnökiroda Bt. (1047 Budapest, Perényi Zs. u. 7/b.)

b) Erve-Plan Bt. (1035 Budapest, Kórház u. 25. V/14.)

c) Develop-Invest Kft. (1133 Budapest, Vág u. 5.)

d) VIALUX Kft. (1045 Budapest, Széchenyi tér 10.)

e) ECSEDI-VILL Bt. (1055 Budapest, Szent I. krt. 13.)

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adó céggel – ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a szerződést aláírja.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül

               4. pont: az árajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Az ajánlatkérők a határozatban jelzett cégeknek 2016. április 13-án megküldésre kerültek.

Mind az öt cég adott árajánlatot, ebből négy érvényes volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Tromos E Mérnökiroda Bt. Adta, 

mellyel a szerződés 2016. május 9-én került aláírásra.

66. 107/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a Budakeszi külterület 079/7 (6145 m2), 079/9 (7192 m2), 079/12 

(5631 m2), 079/13 (5700 m2), 079/15 (4514 m2), 079/16 (4826 m2), 079/17 (5674 m2), 079/20 (14559 m2), 079/21 (7272 m2), 079/22 (5013 m2), 

079/23 (7028 m2), 079/24 (13242 m2), 079/25 (5415 m2,) hrsz.-ú ingatlanok együttes haszonbérbe vételére a határozat mellékletét képező 

tartalommal, az alábbi módosítással:

„A használatba adás feltételei, elbírálásnál figyelembe veendő feltételek, határidők:

Hasznosítás időtartama: a szerződés aláírásától számított öt év.”

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírás 

megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A pályázati kiírás megjelent, a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésén döntött a nyertes személyéről.
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67. 106/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetésről a város 

honlapján, a Budakeszi Hírmondóban és a városháza hirdetőtábláján a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosítással:

- a pályázat benyújtási határideje módosul „2016. május 31.”-ről, „2016. április 30.”-ra.

- a pályázati felhívás utolsó bekezdése módosul:

„Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a tárgyévet követő év május 13. napjáig kell igazolni.” 

szöveg,

„Az elnyert támogatás célirányos felhasználását a támogatási szerződésben foglaltak szerint a tárgyévet követő év március 15. napjáig kell igazolni.” 

szövegre.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A pályázati felhívás megjelent, a pályázatok benyújtásra kerültek. A pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés a Képviselő-

testület májusi ülésének napirendjén szerepel.

68. 105/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Budakeszi 2427. hrsz alatt található szennyvíztisztító telep rekultivációjához 

szükséges döntés előkészítő tanulmány elkészítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, melléklet szerinti összegzést az ajánlatok 

elbírálásáról.

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete szerződést köt az Ateron Consulting Kft-vel (1098 Budapest, Napfény utca 5.) Budakeszi 

2427. hrsz alatt található szennyvíztisztító telep rekultivációjához szükséges döntés előkészítő tanulmány elkészítésére bruttó 22.415.500,- Ft 

összegért azzal a kikötéssel, hogy a bírálatkori szerződés csak akkor lép hatályba, ha az önkormányzat külső forrásból erre a célra támogatást kap.

3. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés 2016. április 19-én aláírásra került.

69. 104/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy beruházási tervet állítson össze a 2016. évre vonatkozóan 

az utak építése tárgyában.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Nagy Sándor utca építése tárgyában, 

vizsgáltassa meg az ott található pincék teherbírását, az útépítés 2. és 3. szakaszának megvalósítása érdekében.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

               2. pont: 2016. augusztus 31. A beruházási terv elkészült, a pincék teherbírásának vizsgálata jelenleg előkészítés alatt áll.

70. 103/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Budakeszi, József Attila utca és Nagy Sándor utca 

építését érintő műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyban a melléklet szerinti árajánlat bekérőt az alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7.)

- NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány u. 21.)

- Adam Lee Miller Kft. (1122 Budapest, Városmajor u. 21.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja a szerződést, melyre bruttó 1.000.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendelete. 6.Tartalékok sor Fejlesztési céltartalék, Útépítési alap terhére.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: döntést követő 15 napon belül

               2. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

A határozat a forrást biztosító költségvetési sor tekintetében a 145/2016. (IV. 07.) Kt. Határozattal pontosításra került. A 

végrehajtásról szóló beszámolót lásd a módosító határozatnál.

71. 102/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt közbeszerzési eljárást indít a Budakeszi, József Attila utca teljes tervezett 

szakaszára és a Nagy Sándor utca 0+000 – 0+247,10 és 0666,50 – 0702,38 km sz. közötti szakaszának (a Temető utcai torkolat) építése tárgyában, 

melynek fedezete bruttó 49.000.000.-Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. számú 

melléklet 1.6. Tartalékok sor Fejlesztési céltartalék, Útépítési alap.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési felhívást a következő Képviselő-testületi 

ülésre terjessze be.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a következő Képviselő-testületi ülés A közbeszerzési felhívásról a Képviselő-testület 2016. április 7-i ülésén döntött.
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72. 101/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervet.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2016. évre vonatkozó Közbeszerzési Terv 

városháza honlapján történő megjelentetéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 5 napon belül

A közbeszerzési terv a vároháza honlapján publikálásra került, valamint megküldésre került a közbeszerzéseket bonyolító 

cég számára is.

73. 100/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre, 2016. április 01. napjától 2016. december 31. napjáig tartó időszakra 

szóló támogatási szerződést köt mindösszesen 158.000.000,- Ft összegben a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel, amelynek 

fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. számú melléklet 1.51 Működési célú támogatások államháztartáson kívülre sor terhére 

biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási szerződést a Miniszterelnökség 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását és ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 30 napon belül A támogatási szerződést a TVI jóváhagyta, 2016. március 31-én aláírásra került.

74. 99/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy projekt-előkészítés tárgyban az ajánlattételi felhívást az 

alábbi ajánlattevők részére küldje meg:

- Forrás Unió Kft. (1082 Budapest, Futó u. 47-53. 5. em.)

- Gekko Consulting Kft. (1125 Budapest, Istenhegyi út 69-71.)

- GeoGold Kárpátia Kft. (4183 Kaba, Mátyás király u. 59.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete projekt-előkészítésre a pályázatban elnyert összeg 4%-ig, de maximum bruttó 

10.033.000.-Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztés Tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

                2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlattételi felhívás a határozatban jelzett cégeknek 2016. április 12-én megküldésre került. A legkedvezőbb ajánlatot a 

Gekko Consulting Kft. Adta.

A szerződés előkészítés alatt áll.

75. 98/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tervezési ajánlatokat kérjen be az alábbi cégektől:

- Vadász és Társai Építőművész Kft. (1063 Budapest, Kmety u. 29.)

- MM Művek Építésziroda Kft. (1124 Budapest, Lejtő út. 22.)

- Kőmíves Építésziroda Kft. (1024 Budapest, Rózsahegy utca 3. a. ép.)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával való bővítésének tervezésére 

mindösszesen bruttó 10.033.000.- Forint keretösszeget biztosít, melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének Általános Fejlesztési Tartalék sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a tervezési 

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

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

               2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlattételi felhívás a határozatban jelzett cégeknek 2016. április 14-én megküldésre került. A legkedvezőbb ajánlatot a 

Vadász és Társai Kft. Adta.

A szerződés 2016. április 29-én aláírásra került.

76. 97/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VEKOP-6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése pályázaton az alábbiak szerint:

- tárgy: Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, valamint a Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő bővítése

- tárgy: Budakeszin található bölcsődék és óvodák eszközbővítése

- támogatás megpályázott összege bruttó 400.000.000 Forint

- önerő: nincsen.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati dokumentációt határidőben nyújtsa be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. május 30.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok előkészítés alatt állnak, a pályázat határidőben beadásra kerül.

Beadási határidő: 2016. május 30.
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77. 96/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Beregdéda testvérváros polgármestere által írt támogatási kérelmet továbbítja St. 

Margarethen an der Raab testvérvárosnak, Beregdéda támogatása céljából.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 5 napon belül A jótékonysági felhívásról szóló levél előkészítés és fordítás alatt áll.

78. 95/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítványt (székhely: 1055 Budapest 

Falk Miksa utca 6. V/10. adószám: 18169177-1-41, bankszámlaszám: 11742001-20045649, képviseli: Tárnok Mária, elnök).

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse Tárnok Máriát, 

a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány elnökét.

Felelős:   dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az Alapítvány számára írt tájékoztató levél 2016. május 4-én postázásra került.

79. 94/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi Szivárvány Óvoda pedagógia-

szakmai munkájáról szóló fenntartói értékelést.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az óvodavezető a határozatról 2016. április 12-én értesítésre került.

80. 93/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Pitypang Sport Óvoda pedagógia-szakmai 

munkájáról szóló fenntartói értékelést.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az óvodavezető a határozatról 2016. április 12-én értesítésre került.

81. 92/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület 

2015. évi szakmai beszámolóját.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az egyesület vezetője a határozatról 2016. április 12-én értesítésre került.

82. 91/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Császár László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, de pénzeszközzel nem támogatja a Budakeszi 3580 hrsz.-ú úton 

szennyvízcsatorna kiépítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről Édes Szabolcs lakost értesítse.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül Édes Szabolcs kérelmező a határozatról értesítésre került, a Képviselő-testület ülésén személyesen megjelent.

83. 90/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Tuba Viktória (Igazgatási 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri feladatok 2015. évi ellátásáról szóló beszámolót a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnokot, hogy vizsgálja ki 

az 1. pontban szereplő feladatellátás hatékonyabbá tételéhez, más közbiztonsággal foglalkozó szervezetekkel történő együttműködés létrehozásának 

lehetőségeit.

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

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

                2. pont: Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnok

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2016. május 31.

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozatról a mezőőr 2016. április 12-én értesítésre került.

84. 89/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának 

meghatározása tárgyú 140/2013. (III. 28.) Kt. határozatát (továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

„a határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép, alábbi kiegészítéssel:”

A Széchenyi István Általános Iskola sora kiegészül:

- a rekortán pálya bérleti díja: bruttó 2000.- Ft./óra

- legalább 150 m2 és legalább 1 éves, vagy határozatlan idejű szerződéssel

használat helyiség bérleti díj esetében a mértéke: bruttó 530.- Ft/m2/hónap

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A határozatmódosítás a nyilvántartásban átvezetésre került.
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85. 88/A/2016. (03. 31.) 2016.03.31

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti tartalommal – ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a közétkeztetés 2 alkalommal történő ellenőrzésére megbízási szerződést kössön Dr. Sziebertné Egyed Gabriella egyéni 

vállalkozó dietetikus szakértővel.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 15 napon belül A szerződés 2016. április 6-án aláírásra került.

86. 88/2016. (03. 31.) 2016.03.31

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 65/2016. (II. 25.) Kt. határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés ellenőrzése tárgyában dietetikus szakértővel megbízási szerződést köt 

bruttó 360.000.-Forint keretösszeg erejéig, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetés 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora 

terhére biztosítja.”

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A határozatmódosítás a nyilvántartásban átvezetésre került.

87. 87/2016. (03. 31.) 2016.03.31

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetés keretében fizetendő 2016. évi térítési díjakat a megbízási szerződéssel 

rendelkező dietetikus minőségi és mennyiségi ellenőrzését követően kívánja megállapítani.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntéséről írásban tájékoztassa a Pensio 

Minőségi Közétkeztetés Kft-t.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A Pensio Kft. Vezetője a határozatról 2016. április 6-án tájékoztatásra került.

88. 86/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési 

Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

- a Szervezeti- és Működési Szabályzat 16. § (2) bekezdése g) pontjában foglaltak helyére a „a képviselő-testületi ülések közvetítéséért felelős Kft. 

meghatalmazottját” szövegrész kerül.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti rendelet módosítását a soron 

következő rendes Képviselő-testületi ülésre készítse elő.

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

               2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés A rendeletmódosítást a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésén elfogadta, kihirdetésre került.

89. 85/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Schrotti János (BVNÖ)

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Város Német Önkormányzatát a saját üzemeltetésükben lévő 

hivatalos honlapjuk - www.bvno.hu - aktualizálására és a határozatok feltöltésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Budakeszi Város 

Német Önkormányzatának elnökét.

Felelős:  1. pont: Schrotti János BVNÖ elnök

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

Határidő: 1. pont: 2016. június 30.

              2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A BVNÖ elnöke a határozatról 2016. április 15-én tájékoztatásra került.

A honlap aktualizálásra került.

90. 84/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a „Budakeszi 1998/5 hrsz.-ú ingatlan adásvételéről” szóló 270/2014. (V. 15.) 

Kt. határozatát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kezdeményezett HÉSZ módosítás során, törli az 1. pont szerinti ingatlan útként való 

bejegyzését 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A határozat visszavonása a nyilvántartáson átvezetésre került.

Az illetékes ügyintéző, osztályvezető, valamint a főépítész értesítésre került.

91. 83/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az „elvi hozzájárulás megadása a Hegyhát utcából nyíló új magánút 

létesítéséhez” tárgyú 398/2015. (X. 22.) Kt. határozatát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőket az 1. pont szerinti döntésről.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozat visszavonásával érintett ingatlantulajdonosok 2016. május 5-én értesítésre kerültek.
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92. 81/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2092 Budakeszi 081/11 helyrajzi számú, 317.795 m² 

alapterületű, legelő és egyéb két épület megjelölésű ingatlan vonatkozásában hatástanulmány elkészítésére kérjen be árajánlatokat, az alábbi 

szempontok figyelembevételével:

- gazdasági

- környezeti

- közlekedési

- városfejlesztési.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat a soron következő Képviselő-

testületi ülésre terjessze be.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés

Az árajánlat-bekérők kiküldése és a beérkezett ajánlatok bontása megtörtént. Az ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés a 

Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.

93. 78/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Díszpolgári cím, a Budakesziért Emlékérem, a Budakeszi Oktatásügyért Díj, valamint a 

Budakeszi Egészségügyért Díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 37/1995. (XI. 2.) számú rendelet 3-4. §-a alapján a Budakesziért 

emlékérmet a 2016. évben Herein Gyula részére adományozza.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emlékéremmel járó pénzjutalom összegét nettó 100.000.- Ft-ban állapítja meg, 

valamint a díszdoboz és a mappa bruttó 12.700.- Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) 

önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.1 Személyi kiadások és 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok, valamint 1.3. Dologi kiadások sora terhére 

biztosítja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a díjazottat értesítse.

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

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 5 napon belül

                4. pont: 2016. március 11.

A díjazott a döntésről 2016. február 25-én írásban és telefonon is értesítésre került.

A díj 2016. március 11-én a városi ünnepségen átadásra került.

94. 77/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Ifjúsági díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 4/1999. (III. 

01.) számú rendelet 1-2. §-a alapján a Budakeszi Ifjúsági díjat a 2016. évben Hellner Donáta Dominika és Komáromy Poros Csongor részére 

adományozza.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a díjjal járó pénzjutalom összegét díjazottanként nettó 100.000.- Ft-ban állapítja meg, 

valamint a díszdoboz és a mappa bruttó 24.892.- Ft. összegű költségének fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) 

önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.1 Személyi kiadások és 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok, valamint 1.3. Dologi kiadások sora terhére 

biztosítja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a díjazottat értesítse.

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

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 5 napon belül

               4. pont: 2016. március 11.

A díjazott a döntésről 2016. február 25-én írásban és telefonon is értesítésre került.

A díj 2016. március 11-én a városi ünnepségen átadásra került.

95. 73/2016. (02. 25.) 2016.02.25

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Sportpálya területén (Budakeszi 2415 hrsz.) egy mobil kerékpáros 

fapálya létesítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Czifra Zsuzsanna OKEB elnököt, Bakács Bernadett alpolgármestert és 

Tömösi Attila képviselőt, hogy a mobil kerékpáros fapálya létesítésével, fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatosan további tárgyalásokat 

folytasson a Magyar Kerékpársport Szövetséggel.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. és 2. pontban szereplő pálya vonatkozásában 

vizsgálja meg a Farkashegyi Repülőtéren történő megvalósítását.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Czifra Zsuzsanna OKEB elnököt, hogy a mobil kerékpáros fapályával kapcsolatos 

tárgyalások eredményét terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

                4. pont: a soron következő képviselő-testületi ülés

Az első egyeztetés 2016. március 11-én megtörtént. Kérelmező gazdaságossági számítást nyújt be helyszín kiválasztásához 

kapcsolódóan, a dokumentum beérkezését követően a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére előterjesztés készül.
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96. 71/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Árpád fejedelem tér közműtervezése tárgyában hozott, melléklet 

szerinti bírálóbizottsági értékelést, valamint a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt bruttó 5.969.000.- Ft. összegben a „BESzT” Beruházó – 

Szolgáltató - Tervező Kft-vel (székhely: 8200 Veszprém, Stadion köz 5., képviselik: Doszpoth József, Gáspár Géza ügyvezetők) a Budakeszi 2306/65 

hrsz.-ú, Árpád fejedelem tér közműtervezésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete a 2016. évi költségvetésről szóló 

5/2016. (II.16.) rendelete 2. számú melléklet Kiadások 2.1 Beruházások sora.

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

ügyvédi ellenjegyzést követően.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül

Mivel a Kerekmezőre tervezett iskola és kapcsolódó területeinek végleges telekhatárai még nem alakultak ki, a tervező a 

bekötési helyeket egyelőre nem tudja kijelölni.

A szerződést a végleges telekhatárok kialakítását követően célszerű megkötni.

97. 70/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Etheles park közműtervezése tárgyában hozott, melléklet szerinti 

bírálóbizottsági értékelést, valamint a nyertes ajánlattevőre vonatkozó javaslatot.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt bruttó 3.365.000.- Ft. összegben a „BESzT” Beruházó – 

Szolgáltató - Tervező Kft-vel (székhely: 8200 Veszprém, Stadion köz 5., képviselik: Doszpoth József, Gáspár Géza ügyvezetők) a Budakeszi Etheles 

park közműtervezésére vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) rendelete 2. 

számú melléklet Kiadások 2.1 Beruházások sora.

 

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

ügyvédi ellenjegyzést követően.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül A szerződés aláírása 2016. március 24-én megtörtént.

98. 69/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Vagyongazda

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Páczi Erzsébet PFB elnököt, Szabó Ákos Péter Infrastruktúra Fejlesztési 

Tanácsnokot és Tömösi Attila képviselőt, hogy a Budakeszi 3110 hrsz.-ú, természetben a Makkosi út és az Árnyas utca sarkán elhelyezkedő 380 m2 

alapterületű ingatlan megvásárlása tárgyában folytasson további tárgyalásokat.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pont szerinti döntésről.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Serbán Zoltán kérelmező a döntésről értesítésre került, a tárgyalásra 2016. március 7-én, a helyszín bejárására 2016. 

március 10-én sor került. Kérelmező a tapasztalatok alapján újabb beadvánnyal fordult az Önkormányzathoz, melynek 

megállapításaiból a Képviselő-testület júniusi ülésére előterjesztés készül.

99. 66/2016. (02. 25.) 2016.02.25

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt POLISZ Kft-vel (székhelye: 1196 Budapest, Ady Endre út 51. adószáma: 

13038919-2-43, cégjegyzékszáma: 01-09-715752) a gyepmesteri tevékenységre vonatkozóan a mellékelt szerződés szerinti tartalommal, 2016. 

május 1-től határozatlan időre, havi bruttó 110.000.-Ft. díj ellenében, melynek fedezetét Budakeszi Város Önkormányzat 2016. évi költségvetés 2. 

melléklet 1.3. dologi kiadások sora tartalmazza.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására.

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

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A tárgyi szerződés 2016. április 18-án aláírásra került.

100. 63/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert tárgyalások folytatására a városi webkamerarendszer 

monitoring keretében történő folyamatos ellenőrzés végzésére a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Közterület-felügyeletével.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás részleteit terjessze be a soron következő 

Képviselő-testületi ülésre.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. március 31.

A BVV Kft. 2016. március 2-án értesítésre került.

A folyamatos ellenőrzési feladatokról a Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésén a 13/2016. (IV. 27.) önkormányzati 

rendeletet alkotta, mely hatályos és kihirdetésre került.
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101. 62/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal árajánlatot kér be a Polgármesteri Hivatal épületében 

munkaidőben történő portaszolgálat és ügyfélirányítás ellátása, a városi rendezvények (kb. 30 nap/év) teljeskörű biztosítása, a Budakeszi lakosság 

részéről érkező bejelentések fogadása és az elsődleges intézkedések megtétele tárgyában.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az árajánlat-bekérőt a következő cégeknek küldje meg:

- FIGYE-Lő Őr Kft. (2092 Budakeszi, Szél u. 42.)

- Pro-Defender Kft. (1134 Budapest, Szent László utca 54. fszt. 14.)

- New Assist Kft. (1113 Budapest, Kenese utca 3. fszt. 1.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze be a soron következő 

Képviselő-testületi ülésre.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: a döntést követő 15 napon belül

               3. pont: 2016. március 31.

Az árajánlatbekérők 2016. március 3-án kiküldésre kerültek a határozatban jelzett cégeknek.

A Képviselő-testület a nyertes ajánlattevőről a 146/2016. (IV. 27.) Kt. Határozatával döntött. A végrehajtásról szóló 

beszámolót lásd a határozatnál.

102. 60/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a lakosság, vállalkozások és civil egyesületek részére készítsen 

felhívást és dolgozza ki a partnerségi egyeztetés szabályait, és a 2016. március 30-ig beérkezett véleményeket a korábban leadott véleményekkel 

együtt rendszerezve gyűjtse össze.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 2016. április 10.

A felhívás elkészült, aláírása 2016. március 5-én megtörtént és az Önkormányzat honlapján publikálásra került.

A partnerségi egyeztetés szabályai korábban már kidolgozásra kerültek. A következő lépés a tervezők számára árajánlat-

bekérők megküldése, melyre a 2016. május 23-i héten kerül sor. Az árajánlatok beérkezését követő Képviselő-testületi 

ülésen kerülhet sor a tervezésről való döntésre.

A Képviselő-testület 2016. júniusi ülésére előterjesztés készül.

103. 58/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot és 

Borsodiné Gláser Krisztina főépítészt a tervezési eljárás előkészítésére - ajánlattételi dokumentáció összeállítása, megfelelő eljárás kiválasztása – a 

Budakeszi Városközpont kivitelezése tárgyában.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  a 2016. márciusi rendes Képviselő-testületi ülés

A projekt gazdasági és jogi hátteréről további egyeztetések lebonyolítása szükséges. Amennyiben ezek sikeresek lesznek, a 

szakértői véleményről és a tervezés közbeszerzési eljárásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület júniusi ülésén kerül 

beterjesztésre.

104. 57/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Városközpont Ötletpályázatának eredményéről készített, mellékelt 

Bíráló Bizottsági zárójelentést és az abban foglaltakkal egyetért.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt Bíráló Bizottsági zárójelentésben foglaltak 

szerint, a pályázati díjak kifizetéséről, valamint a Bíráló Bizottsági tagok tiszteletdíjának a melléklet javaslat szerinti kifizetéséről 2016. március 30-ig 

gondoskodjon.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. március 30. A szerződések aláírásra kerültek, a díjazások kifizetése a határozatban jelzett 2016. március 30-i határidőig megtörtént.

105. 51/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy dolgozza ki a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott 

intézmények vonatkozásában az érintésvédelmi, tűzvédelmi és villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat módját, ütemezését.

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:  a soron következő Képviselő-testületi ülés

Árajánlat-bekérő került kiküldésre a következő cégek részére:

- Sollight Energia ESCO Kft.

- Telesystem 2000 Kft.

- ZAMIVILL Kft. 

- K-Invest Bt.

A cégek közül kizárólag a K-Invest Bt. Nyújtott be árajánlatot 2016. március 16-án. A legteljesebb piaci felmérés érdekében 

újabb árajánlat-bekérők kerültek kiküldésre.

A legkedvezőbb ajánlatot a K-Invest adta. A szerződéskötésről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 26-i 

ülésének napirendjén szerepel. Az önkormányzati intézmények külön kötnek szerződést.

106. 50/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy amennyiben a tűzvédelmi és villámvédelmi 

dokumentumok nem érkeztek be Budakeszi Város Önkormányzata részére, - a Nagy Sándor József Gimnázium és a Czövek Erna Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény vonatkozásában - úgy kérje fel a kivitelező céget, a MicronTech Kft-t, (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) hogy határidőre küldje 

meg.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse MicronTech Kft-t.

Felelős:   1. pont: dr. Remete Sándor jegyző

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

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

               2. pont: a döntést követő 5 napon belül A döntésről a MikronTech Kft. 2016. március 1-én értesítésre került.
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107. 40/2016. (02.15.) 2016.02.15

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

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

A pályázati kiírás az Önkormányzat honlapján és a Budakeszi Hírmondó márciusi számában megjelentetésre került.

A pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.

108. 38/2016. (02.02.) 2016.02.02

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014” (Norvég Alap) által 

finanszírozott „Önkormányzati szerepvállalás ösztönzése az innovatív társadalomszervezés és közszolgáltatások nyújtása területén élhetőbb 

települések kialakítása érdekében” című pályázaton az eredeti pályázathoz képest csökkentett műszaki tartalommal indulni kíván az alábbi 

tartalommal:

- támogatás formája: vissza nem térítendő,

- támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 95%-a:

- Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 30%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 

70%-át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban igényli, az 

egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,

- az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 70%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett szükség 

esetén megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete társpályázóként tekint azokra a résztvevőkre, akik a rájuk eső önrészt vállalják: Budajenő 

Község Önkormányzata, Perbál Község Önkormányzata, Röjken Város Önkormányzata, Telki Község Önkormányzata, Budakeszi Városi 

Polgárőrség. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy önrészként bruttó 20.000.000,- Ft. keretösszeget biztosít Budakeszi Város 

Önkormányzatának 2016-os költségvetés terhére.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben benyújtsa és amennyiben 

a pályázat nyertes, a támogatói okiratot ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 4. pont: 2015. február 04.

               2. és 3. pont: azonnal

A pályázat 2016. február 4-én személyesen és elektronikusan is benyújtásra került. Elbírálására kiírás szerint február 

közepén került volna sor, azonban a pályázatban norvég partnerek is közreműködnek, akik felmérése a pályázat kiírója által 

jelenleg is folyamatban van.

A pályázat támogatásáról hivatalos értesítés még nem érkezett, de a projektmenedzser cég információ szerint az 

Önkormányzat támogatást nem nyert.

109. 8/2016. (01.28.) 2016.01.28

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

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.

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

Az árajánlatbekérők 2016. február 8-án kiküldésre kerültek.

Az árajánlatok 2016. február 15-én beérkeztek, a legkedvezőbb ajánlatot a Penner-Audit Kft. Adta.

A könyvvizsgálói feladatok elvégzésre kerültek.

110. 7/2016. (01.28.) 2016.01.28

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a 

határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és egységes szerkezetben, a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: döntést követő 15 napon belül Az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra került.
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111. 5/2016. (01.28.) 2016.01.28

Császár László 

(Műszaki Osztály)

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

A kivitelezésre vállalt garancia időtartama lejárt, így az ingatlan hibáinak felmérése és a kijavítási terv összeállítása 

megkezdődött.

112. 35/2016. (01.28.) 2016.01.28

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani kívánja Helyi Építési Szabályzatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatban történő módosítások tárgyában az ajánlatkérőt Borsodiné 

Gláser Krisztina Főépítész és Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnok dolgozza ki.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti ajánlatkérőt legalább három település-

tervező cégnek küldje meg.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont: az ajánlatkérő elkészültét követő 5 napon belül

Az ajánlatkérő összeállítása megtörtént, kiküldésükre a 2016. május 23-i héten kerül sor. A nyertes ajánlattevő 

kiválasztásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén kerül beterjesztésre.

113. 24/2016. (01.28.) 2016.01.28

Császár László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a főállású alpolgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fővárosi 

Vízművek Zrt-vel a KEOP 1.2.0/9/11-2011-0025 „Budakeszi Szennyvízelvezetési- és szennyvíztisztítási projekt” keretében épült új szennyvíztisztító 

telepi út kezelése tárgyában, majd annak eredményét a soron következő Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Felelős:  Ohr Alajos alpolgármester

Határidő: 2016. február 25.

A Fővárosi Vízművekkel 2016. február 5-én került sor első ízben tárgyalásra.

Felek megállapították, hogy a Fővárosi Vízművek az üzemeltetést nem kívánja átvenni az Önkormányzattól, tekintettel arra, 

hogy útüzemeltetésre jogosultsága nincs. Felek megállapodtak abban, hogy a Fővárosi Vízművek hatósági szerzdőés 

keretében a behajtási engedélyek díjmentességéért cserébe vállalja az út síkosságmentesítését.

114. 501/2015. (12. 15.) 2015.12.15

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az érvényben lévő közüzemi 

szerződések részleteit, a szerződések lejárati határideje és a felmondási feltételek vonatkozásában, valamint terjessze be a 2016. januári Képviselő-

testületi ülésre.

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: azonnal

A határozatban megjelölt vizsgálat folyamatban van, melynek eredményéről a közmű audit vizsgálat lezárását követően lesz 

érkelhető. [lásd: 498/2015. (XII. 15.)].

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

115. 498/2015. (12. 15.) 2015.12.15

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a közmű audit feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok bekéréséről 

szóló 303/2015. (VII. 28.) Kt. határozatát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közmű audit felülvizsgálat szolgáltatást kíván megrendelni.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot – a közüzemi 

szolgáltatások költségeinek csökkentése érdekében – közmű audit feladatok ellátására:

•         hatályos közüzemi számlázási gyakorlat elemzése, hibás számlázás feltárása, az esetleges túlszámlázásból eredő kifizetések 

visszatéríttetése,

•         megoldási javaslat kidolgozása egységes energia beszerzésre és a (közbeszerzési) eljárás lebonyolítására.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatokat a következő képviselő-testületi 

ülésre terjessze be.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

       4. pont: a döntést követő képviselő-testületi ülés

Az árajánlatkerő kiküldése 2016. január 25-én megtörtént.

Az ajánlattételi határidő 2016. február 18. A legkedvezőbb ajánlatot a Sourcing Kft. Adta.

Jelenleg a megkötendő megbízási szerződés részleteinek egyeztetése zajlik, a nyertes pályázó kiválasztásáról szóló 

előterjesztés ezért a Képviselő-testület 2016. júniusi ülésén kerül beterjesztésre.

116. 493/2015. (12. 15.) 2015.12.15

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot, Bakács Bernadett 

alpolgármestert, a Polgármesteri Hivatalt és a BVV. Kft-t, hogy folytassa le a szükséges tárgyalásokat a Molnár Teniszakadémiával, a Budakeszi 

Sportpálya hasznosítása tárgyában és terjessze be a 2016. januári Képviselő-testületi ülésre.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről a Molnár Teniszakadémiát 

tájékoztassa.

Felelős:     1. pont: Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnok

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

Határidő: 1. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A részletek tisztázásához szükséges tárgyalásokat a bizottság lefolytatta, helyszínbejárást tartott, a Kt. júniusi ülésére 

előterjesztés készül, abban az esetben, ha ügyfél a pontos műszaki adatokat a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére 

bocsátja. (lásd még: 441/2015. (XI. 26.) Kt. határozat)

Ügyfél a tárgyi dokumentumokat a mai napig nem bocsátotta a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére.

117. 491/2015.(12. 15.) 2015.12.15

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi, Akácfa utcában, a Patak utca és a Kert köz közötti 

területen P+R parkoló kialakítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a 2015. évi tervezési programba építse be a Budakeszi, Akácfa 

utcában, a Patak utca és a Kert köz közötti területen P+R parkoló tervezését.

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

                  2. pont: Bozsik Ádám, a BVV Kft. ügyvezetője

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

A BVV Kft. A határozatról 2015. december 21-én értesítésre került. Az aláírt határozat a Kft. Részére 2016. január 4-én 

megküldve.

Bozsik Ádám ügyvezető nyilatkozata szerint a P+R parkoló kialakítása a határozat szerint a tervezési programba beépítésre 

került.

A tervezési program felülvizsgálata javasolt a beruházások szükségességének vizsgálatával egyidejűleg. A felülvizsgálat 

megkezdődött.

118. 486/2015. (12. 15.) 2015.12.15

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Neckarsulm Város Mercedes Benz 711 D típusú 

tehergépjárművének térítésmentes átadásáról szóló felajánlását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti tehergépjárművet térítésmentesen a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. üzemeltetésébe adja azzal, hogy a tehergépjármű Magyarországra szállításának és magyarországi forgalomba helyezésének 

költségei a BVV Kft-t terhelik.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti ajándékozási szerződés és a 2. pont 

szerinti üzemeltetési szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: döntést követő 30 napon belül

Az ajándékozási szerződés kidolgozásra és fordításra és a határozatról való értesítéssel együtt 2015. december 23-án 

megküldésre került Neckarsulm Város Főpolgármestere részére.

A kétnyelvű ajándékozási szerződés a német fél részéről jóváhagyásra került. A BVV Kft-vel kötendő üzemeltetési szerződés 

a 2016. március 16-án aláírásra került.

Az egyeztetések lezárását követően megállapításra került, hogy a gépjármű Magyarországra szállítása 2016. április 4-én 

megtörtént.
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119. 460/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csereszerződést köt Varga Jánosnéval (2092 Budakeszi, Knáb János u. 38, 2/3 

tulajdonrész) és Takács Sándornéval (2092 Budakeszi, József Attila u. 73/A, 1/3 tulajdonrész) Budakeszi Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában 

lévő, Budakeszi 072/15 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan és a Budakeszi 072/34 hrsz.-ú (9461 m2), szántó megnevezésű ingatlan 

vonatkozásában.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti csereszerződést ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az érintett ingatlanok tekintetében telekalakítási eljárás van folyamatban. A csereszerződés a tárgyi eljárás jogerős lezárása 

után köthető meg.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

120. 453/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Gábor Áron utcáról nyíló 2577/2 hrsz-ú zsákutcában vízóraakna és 

magán vízvezeték közterületi elhelyezését azon feltételekkel, hogy a telek tulajdonosok

- a kivitelezés és az engedélyeztetés költségét viselik,

- az üzemeltetésből eredő költségeket viselik és a karbantartási, felújítási munkálatokat 

- önerőből elvégzik,

- megfizetik a közterület használati díjat,

- a felelősséget egyetemlegesen vállalják.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Alpolgármestert, a Polgármesteri Hivatalt és az ügyvédet, hogy az 1. pontnak 

megfelelően kezdjen tárgyalásokat a lakóközösséggel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel és a megállapodás tervezetet a Képviselő-testület elé 

terjessze be.

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

       2. pont: Ohr Alajos alpolgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

       2. pont: 2016. március 31.

A lakóközösséggel a tárgyalások megkezdődtek. A feltárt helyzet szerint a megállapodás megkötését a fennálló tulajdonjogi 

problémák jelenleg megakadályozzák. A helyzet rendezése érdekében az Önkormányzat felajánlotta a lakosoknak a tárgyi 

utca magánút céljára történő értékesítését. A felajánlásra érdemi válasz még nem érkezett. Amennyiben a helyzet 

rendezésében érdemi döntési pont alakul ki, a Képviselő-testület ülésére előterjesztés készül.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

121. 451/2015. (11. 26.) 2015.11.26

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

területén óvoda vagy egy bölcsőde-óvoda összevont intézmény megvalósításának lehetőségét.

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy egyeztessen az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

vezetőivel és folytasson tárgyalásokat a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármestereivel a megvalósítás módjáról, az új intézmény 

fenntartásáról, valamint az üzemeltetés költségeiről készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Az ORI vezetőjével folytatott tárgyalások megkezdődtek. Az igazgató állásfoglalást kért a fenntartó Emberi Erőforrások 

Minisztériumától, mely egyelőre még nem érkezett meg. Az igazgató kérte továbbá a férőhely igények felmérét, mely jelenleg 

folyamatban van. A férőhely igények felmérése megtörtént.

A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás polgármestereivel folytatott tárgyalások a BÖT 2015. november 25-i ülésén 

megkezdődtek. A BÖT ülésén a 69/2015. (XI. 25.) BÖT határozatával megbízta az elnököt a szükséges egyeztetések 

lefolytatására és felkérte a tagtelepülések képviselő-testületeit, hogy vizsgálják meg esetleges óvodai és bölcsődei 

helyigényüket és arról tájékoztassák a Társulási Tanácsot.

A projekt várhatóan VEKOP finaszírozásból valósul meg, melyhez az OORI koncepciót dolgozott ki és azt az Önkormányzat 

rendelkezésére bocsátotta.

A tárgyalások eredményéről a részletek tisztázását követően előterjesztés készül.

122. 450/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi Város víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve beruházási 

tervét (2016-2030) a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy bruttó 20.000,- Ft (azaz húszezer forint) igazgatási 

szolgáltatási díjat fizessen meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, melynek fedezete a Budakeszi Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Költségek 1.3. Dologi kiadások 

sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet aláírja és felkéri, hogy a 

Fővárosi Vízművek Zrt. véleményezését és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a Fővárosi Vízművek Zrt. véleményezését és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően azonnal

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A Fővárosi Vízművek a véleményét 2016. január 5-én küldte meg. A Fejlesztési Terv beküldésre előkészítésre került, 

jelenleg Alpolgármester Úr jóváhagyására várunk.

123. 441/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Vagyongazda (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Molnár Teniszakadémia teniszpálya építési kezdeményezését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bakács Bernadett alpolgármestert, Bánhidi László településfejlesztési 

tanácsnokot, Szabó Ákos Péter infrastruktúra fejlesztési tanácsnokot, Dénes György főépítészt, a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályát, valamint 

Bozsik Ádámot, a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy folytassanak további tárgyalásokat a kérelmezővel az 1. pont szerinti döntés megvalósíthatóságáról, 

és dolgozzák ki a beruházás pénzügyi, jogi és műszaki kereteit és a hozzá kapcsolódó szerződéstervezetet.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pont szerinti döntésről.

Felelős:     Bánhidi László településfejlesztési tanácsnok

Határidő: 1. pont: azonnal

       2. pont: a döntést követő 30 napon belül

       3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A kérelmező a határozatról értesítésre került, az első tárgyalásra 2016. január 8-án került sor. Jelenleg a részletes műszaki 

adatok Kérelmező általi megküldése van folyamatban. Amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak, a Kt. április 

ülésére előterjesztés készül. [lásd továbbá: 493/2015. (XII. 15.) Kt. határozat]

Ügyfél a tárgyi dokumentumokat a mai napig nem bocsátotta a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére.

124. 436/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármestert, hogy önerő pályázatot nyújtson be a Budakeszi Nagy Sándor József 

Gimnázium és a Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola energetikai korszerűsítése során keletkezett elszámolhatósági határokat túllépő költségek 

fedezetére bruttó 2.099.694,- Ft értékben.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

A 2015. évben a határozat végrehajtásának megfelelő pályázat nem került kiírásra. Amennyiben a 2016. évben pályázati 

lehetőség nyílik, a szükséges dokumentumok elkészítésre és benyújtásra kerülnek.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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125. 431/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Fő utca 272. szám előtti buszmegálló lépcsőjét a szervizúti 

járdával összekötő, sebességlassító küszöb építését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezési programba építse be az 1. pontban megjelölt 

munkát.

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

                  2. pont: Bozsik Ádám ügyvezető

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: 15 napon belül

A határozatról a BVV Kft. Értesítésre került. A BVV Kft. Ügyvezetőjének közlése szerint a tervezési programba a 

határozatban foglalt építkezési munkát beépítették.

A tervezési program felülvizsgálata javasolt a beruházások szükségességének vizsgálatával egyidejűleg. A felülvizsgálat 

megkezdődött.

126. 430/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a József Attila utcában a Márity László utca – Hajós utca közötti 

szakaszon járda tervezését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a tervezési programba építse be az 1. pontban megjelölt 

munkát.

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

                  2. pont: Bozsik Ádám ügyvezető

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő15 napon belül

A határozatról a BVV Kft. Értesítésre került. A BVV Kft. Ügyvezetőjének közlése szerint a tervezési programba a 

határozatban foglalt tervezési munkát beépítették. A tervezési program felülvizsgálata javasolt a beruházások 

szükségességének vizsgálatával egyidejűleg. A felülvizsgálat megkezdődött.

127.

408/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

Budakeszi belterület 2747 helyrajzi számú ingatlan telephelyként való használatra alkalmassá tétele érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg és terveztetésre, kivitelezésre kérjen be három árajánlatot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

Budakeszi belterület 959 helyrajzi számú, természetben Budakeszi, Erdő utca 70. szám alatt található ingatlannak a későbbi értékesítéshez 

szükséges területrendezését, kiürítését kezdje meg és 2016. január 31-ig maradéktalanul végezze el, az átköltözést bonyolítsa le.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2. pont szerint tervek elkészíttetésére és a munkálatok költségeire maximálisan 

bruttó 5.000.000.- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.04.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklet Kiadások 2.1 Beruházások soron.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: döntést követő 15 napon belül

                  2. pont: 2016. január 31.

                  3. pont: 2015. november 1.

A BVV Kft. Ügyvezetőjének értesítése megtörtént.

Az átköltözés megtörtént, a BVV Kft. 2016. április 8. óta az új telephelyen folytatja tevékenységét.

Az Erdő utca 70. szám alatti ingatlan területe megtisztításra került, az építmények további felhasználásra alkalmasak.

128.

392/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Orgoványi Gábor

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város területén található közterületi térfigyelő kamerák vásárlására bruttó 

320.000.-Ft-os keretösszeget határoz meg és a melléklet szerinti tartalommal árajánlatot kér be.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a melléklet szerinti árajánlat-bekérőt a következő cégeknek 

küldje meg:

- CamSystems Kft. (2235 Mende, Tanács utca 15.)

- WLA Interservice Kft. (1165. Budapest, Margit utca 114.)

- ActivCom Távközlési Kft. (1172 Budapest, Jásztelek utca 11.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel – az ügyvédi 

ellenjegyzést követően – a vállalkozási szerződést megkösse, melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi 

költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: a döntést követő 30 napon belül

Az ajánlatkérők kiküldésre kerültek november 2-án.

Egy érvényes ajánlat érkezett be, a keretösszegnél magasabb ajánlati árral.

A távfelügyeleti kamerarendszer üzemeltetési koncepciójának változása és folyamatban lévő pályázati eljárás miatt a 

szerződés jelenleg még nem köthető meg.

A Képviselő-testület 2016. április 27-i ülésén a tárgyi határozatot visszavonta és új árajánlatkérők kiküldését kezdeményezte. 

[lásd: 171/2016. (04. 27.) Kt. határozat]

129. 384/2015. (10. 22.) 2015.10.22

Sebestyén László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hirdetmény nélküli, egyfordulós, közbeszerzési eljárást indít a Budakeszi Pitypang Sport 

Óvoda területén létesítendő két csoportszoba építésének kivitelezéséről.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint ajánlattételi felhívást az alábbi 

ajánlattevők részére küldje meg:

- Atryum Invest Kft. (1086 Budapest, Margó Tivadar u. 220.)

- Dél-Konstrukt Kft. (6723 Szeged, Gyöngytyúk u. 26.)

- Fenstherm-West Kft. (1081 Budapest, Kun utca 4. fsz. 7.)

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő15 napon belül

A kivitelező kiválasztásához nyílt, egyfordulós közbeszerzési eljárást kellett alkalmazni, mely az ExAndas Kft. Által kiírásra 

és lezárásra került.

A nyertes ajánlattevő az Atryum Invest Kft. Volt, mellyel a vállalkozási szerződés 2016. május 10-én aláírásra került.

130.

382/2015.

(10. 22.) 2015.10.22

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő az önkormányzat 2015. évi 

költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete módosítását úgy, hogy a Budakeszi Gerinc utcában közhasználatra nem tervezett 

ingatlanok értékesítéséből befolyó összegeket a későbbi utcaszélesítéshez szükséges ingatlanrészek megvásárlása céljából különíti el.

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés A zárszámadás előtti utolsó rendeletmódosításban átvezetésre kerül.

131. 378/2015. (10. 22.) 2015.10.22

Farkas Ferenc

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsen aktualizált beruházási ütemtervet a 2016.-

2019. költségvetési évekre a út- és járdaépítés, azok felújítása, valamint a közvilágítási beruházások tekintetében.

 Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Az előterjesztés a Kt. 2015. decemberi ülésére elkészült, de a napirendről levéltelre került. Az előterjesztés aktualizálásra és 

a Kt. Júniusi ülésén beterjesztésre kerül.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.
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132. 369/2015.(9.24.) 2015.09.24

Császár László

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Farkashegyi Repülőtér területén 15 db repülőgép tárolására alkalmas hangár 

építését és felkéri a polgármestert, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján kérjen be legalább három indikatív árajánlatot a tervezésre és a 

kivitelezésre vonatkozóan.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy a BVV Kft. miként tudja a hangár 

üzemeltetését elvégezni.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a vázlattervet és a beérkezett ajánlatokat terjessze be a 

soron következő Képviselő-testületi ülésre.

Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

 2.-3. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Az árajánlatok bekéréséhez és az üzemeltetéshez szükséges feltételek tisztázása érdekében tárgyalások folynak, a 

végrehajtás ezt követően folytatható.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

133. 353/2015.(9.24.) 2015.09.24

Merényi Tamás

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Széchenyi István Általános Iskola udvarán lévő Bumeráng Kalandpark 

építését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot a Bumeráng 

Kalandpark Átépítésére vonatkozóan, melynek fedezetére bruttó 750.000,- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 

3/2015. (III. 04.) rendelet 2. számú melléklet Költségek 1.6. Tartalékok soron belül a 11. számú mellékletben részletezett 5. Fejlesztési tartalék, 

Intézményi fejlesztési tartalék sora terhére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti keretösszegig a legalacsonyabb 

ajánlatot adó céggel - ügyvédi ellenjegyzést követően - a szerződést aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Az ajánlatok beérkeztek, a kivitelező kiválasztása folyamatban van.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

A beérkezett ajánlatok alapján a kivitelező nem került kiválasztásra. Új ajánlatok bekérése szükséges, az ajánlatbekérők 

2016. március 9-én kiküldésre kerültek. Az ajánlatok beérkeztek, a nyertes ajánlattevő kiválasztása folyamatban van.

134. 340/2015.(9.24.) 2015.09.24

Vagyongazda

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az Excelsior Klub Kft.-vel kötött, a Budakeszi külterület 067/5, 067/8, 067/10 és 

067/12 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozó haszonbérleti szerződést a melléklet szerinti tartalommal.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szerződésmódosítás aláírására az ügyvédi 

ellenjegyzést követően.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntés követő 90 napon belül

Az érintett földrészleteken jelenleg telekalakítási eljárás van folyamatban a szerződésmódosítás ezt követően írható alá.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

135. 323/2015. (8.19.) 2015.08.19

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szándéknyilatkozatot tesz a melléklet szerinti tartalommal Szatmári József 

részére (lakcím: 2092 Budakeszi, Kossuth Lajos u. 4., anyja neve: Péter Ilona) a Budakeszi belterület 1384 helyrajzi számú, természetben Kossuth 

Lajos utca 4. szám alatti ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadának vonatkozásában 13.570.000.-Ft, azaz tizenhárommillió- ötszázhetvenezer forint 

vételáron.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tartalommal szándéknyilatkozatot 

írjon alá és az ingatlan tehermentesítésére vonatkozó feltételek tisztázását követően adásvételi szerződés írjon alá.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati 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: 2015. szeptember 30.

                  3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül

A szándéknyilatkozat aláírása 2015. augusztus 19-án megtörtént, Ügyfél a küldeményt 2015. augusztus 27-én átvette.

Az ingatlan tehermentesítése jelenleg is folyamatban van, melyhez kapcsolódóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal 

tárgyalások vannak folyamatban. A tárgyalásra 2016. március 23-án sor került, a következő tárgyalásra 2016. április 1-én 

kerül sor.

A helyzet rendezéséről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. május 26-i ülésének napirendjén szerepel.

136. 320/2015. (8.19.) 2015.08.19

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat egyes középületeinek energetikai és műszaki állapotának 

vonatkozásában felmérést készít, melyre bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai:

- Bánhidi László Településfejlesztési tanácsnok,

- Ligetiné Komáromi Gabriella képviselő,

- Páczi Erzsébet PFB elnök.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 2015. december 31.

A bizottság a határozatban kért felmérést készíti.

A bizottsági jelentésből a Kt. júniusi ülésére előterjesztés készül.
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137. 275/2015.(7.28.) 2015.07.28

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi Kossuth köz vízi közműveinek megépítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mély-és útépítési tervezési közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően az 1. pont szerinti tervezési munkálatok megkezdéséhez kapcsolódó előterjesztést terjessze be a Képviselő-testület elé.

 

Felelős:       dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:    1. pont: azonnal

                   2. pont: a közbeszerzési eljárás lezárását követő képviselő-testületi ülés

A Képviselő-testület 2015. július 28-i rendkívüli ülésén a 289/2015. (VII. 28.) Kt. határozatával döntött továbbá Budakeszi 

Város mély- és útépítési tervezői feladatainak, keretszerződéses formában, 2015. évben történő megvalósítására 

közbeszerzési eljárás megindításáról. A közbeszerzési eljárás kiírásának előkészítése során a Műszaki Osztály a Kossuth 

köz vízi közműveinek tervezési feladatát is figyelembe vette, a 275/2015. (VII. 28.) Kt. határozatnak megfelelően.

A közbeszerzési eljárás 2015. évben nem került kiírásra, tekintettel arra, hogy a ProVital Zrt. részéről adatigény merült fel. A 

közbeszerzési szakértő többek között részletekbe menő műszaki leírást kért a Műszaki Osztálytól, mely a tervezési feladatok 

jelen pillanatban rendelkezésre álló meghatározottsági fokánál felelősséggel még nem szolgáltatható, továbbá az eljárás 

egyik fő célja a beruházási feladatokhoz kapcsolódó műszaki tartalom előállítása.

Miután a képviselő-testületi határozatban a közbeszerzési eljárás 2015. évben történő lefolytatása került megjelölésre, ezért 

a 289/2015. (VII. 28.) Kt. határozat már nem hajtható végre, így a 275/2015. (VII. 28.) Kt. határozat végrehajtása nem 

kezdhető meg.

A Fővárosi Vízművektől újabb szakvéleményt kértünk be, a tervezés pontos adatinak megállapításához.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

138. 176/2014. (4.16.) 2015.04.16

Császár László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalat, hogy a következő testületi ülés napirendjei között 

nyújtson tájékoztatást a Szász utca közvilágítási beruházásának jelenlegi helyzetéről.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy nyújtson megoldási javaslatot a Fő utcán a Dózsa 

György téri zebra fölötti közvilágítás fejlesztésére.

A tájékoztatás soron kívül, e-mail útján megtörtént.

Az ELMŰ tervezi a Dózsa téri trafó kiváltását, ennek ismeretében lehetséges az oszlopok áthelyezéséről és a kialakítás 

módjáról valamint az útpálya világítási tervezéséről dönteni. (tervek, engedélyek, kiváltások stb. kb. 2-5 M Ft becsült 

értékűek). A határozat 1. pontját a Kt. a 159/2015. (IV. 30.) határozatával visszavonta. Az ELMŰ saját beruházása, amely 

engedélyeztetése és hatósági ügyintézése kb. 6-12 hónap.

A trafó átépítéséig a tervezés nem megkezdhető, a határozat addig nem végrehajtható.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

A Dózsa György téri gyalogátkelőhely megvilágítása az Önkormányzat által összeállított VEKOP pályázatban is szerepelni 

fog.

139. 576/2014.(11.27.) 2014.11.27

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az elszámolásért felelős, kijelölt önkormányzat tudomásul veszi a Budaörs 

Kistérség Többcélú Társulás (a továbbiakban: BTT) által igénybe vett, a központi költségvetésből származó hozzájárulások, támogatások 2012. évi 

elszámolási felülvizsgálatáról a Magyar Államkincstár által készített határozatában megállapított 3.847.066, Ft + kamatai visszafizetési 

kötelezettséget, amelynek fedezetét 3.203.452,- Ft összegben a BTT alszámlája, a különbözeti összeg fedezetét 1.545.000,- Ft összegben az 

önkormányzat 2/2014. (III. 10.) költségvetési rendelete 10. mellékletének általános tartalék keret terhére biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Államkincstár felé gondoskodjon a visszafizetési 

kötelezettség teljesítéséről.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a normatívával érintett településeknél (Budaörs, Budajenő, 

Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint) az arányosan rájuk eső, mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével emelt összeg 

megtérítéséről egyeztetéseket kezdeményezzen.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont értelmében készítse elő az önkormányzat 

2/2014. (III. 10.) költségvetési rendeletének módosítását.

Határidő: 2014. december 12.

A BTT. elszámolása jelenleg folyamatban van. Ennek keretében kerül elszámolásra a településekkel a megfizetett összeg is.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

140. 411/2014.(7.31.) 2014.07.31

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a főépítészt, hogy a helyi építészeti örökség felújításának támogatásáról szóló 

rendeletet dolgozza ki.

Határidő: 2014. október 31.

A rendelet előkészítésre került, a HÉSZ-TSZT 2016. január 29-i hatályba lépése után, a Kt. dönt a megalkotásáról. Az 

előterjesztés a Kt. júniusi ülésének napirendjén fog szerepelni.

141. 203/2014.(4.24.) 2014.04.24

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dénes György főépítészt, hogy tegyen javaslatot a Budakeszi város közigazgatási 

területén elhelyezendő hulladékgyűjtő edények helyére és fajtájára, valamint kültéri bútorok (padok) kihelyezésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Rapp Antalt a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pont szerinti célra rendelkezésre 

álló keretösszeg terhére a beszerzést folytassa le.

Határidő: 2014. május 24.

A BVV Kft. Jelenleg is folyamatos egyeztetés mellett helyezi ki a hulladékgyűjtő edényeket, valamint a kültéri bútorokat.

Az Idősügyi Tanács állásfoglalását kértük a kihelyezési helyszínek tekintetében.

A helyzet aktutalizált felméréséről a Kt. júniusi ülésére előterjesztés készül.
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