
Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

1. 279/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatási kérelme alapján bruttó 600.000,-Ft 

önrészt biztosít az Erkel Ferenc Művelődési Központ számára a közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz.

- támogatás megpályázott összege 1.000.000,- Forint

- önerő: 600.000,- Forint, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 

Fejlesztési Tartalék ezen belül Intézmény Fejlesztési Tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatóját, hogy a pályázatot a kiíróhoz 

határidőre nyújtsa be.

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

                2. pont: Tóthné Fajtha Anita igazgató

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. július 15. A pályázat határidőben, 2016. július 15-én benyújtásra került. Elbírálásának várható határideje: 2016. szeptember 16.

2. 278/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elbontja a Budakeszi Kossuth Lajos utca 2.-4. (1384) és a Budakeszi Fő u. 102. (1388) 

ingatlanokon lévő épületeket a bontási engedélyek alapján melyre 10.000.000.- Ft keretösszeget biztosít, az önkormányzat 2016. évi költségvetésről 

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

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő ingatlanok bontása 

tárgyában beérkezett, legkedvezőbb árajánlatot adóval ügyvédi ellenjegyzést követően a vállalkozási szerződést aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A határozat visszavonása javasolt, mivel a tárgyban egy másik ajánlatkérési eljárásban már szerződéskötés van 

folyamatban.

3. 277/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Fő u. 98. (1393. hrsz.), volt Tüdőgondozó épületét hosszú távon fenn kívánja 

tartani, ezért értéknövelő beruházásokat hajt rajta végre, így a Városközpont Projekt melléklet szerinti tervezési programja kiegészül az épület 

hasznosításának, átépítésének, bővítésének tervezésével is.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

4. 276/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi Városközpont projekthez 

kapcsolódó területek ideiglenes rendezését szolgáló tervezési programot.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó területek ideiglenes rendezése 

érdekében, az 1. pont szerinti tervezési programmal árajánlatot kér a műszaki tervek elkészítésére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 2. ponthoz kapcsolódó árajánlat bekérőt az alábbi 

cégeknek küldje meg:

- Csuprotné Tátrai Judit táj és kertépítész

- Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki Kft. (1012 Budapest, Kuny D. u. 9.)

- S-Tér Kft. (1091 Budapest, Üllői út 5. II/23.)

- Benczúr László okleveles építész

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: döntést követő 15 napon belül Az ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel.

5. 275/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 081/11 helyrajzi számú, 317.795 m² alapterületű, legelő és egyéb két épület 

megjelölésű ingatlan vonatkozásában hatástanulmány készítése tárgyában nem kíván új árajánlatokat bekérni, tekintettel arra, hogy az ingatlan 

vonatkozásában nem kíván településrendezési szerződést kötni.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a tárgyban érintetteket a döntésről értesítse.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A tárgyban érintettek értesítése 2016. július 7-én megtörtént.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

6. 274/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Budakeszi, Fő utca 100. (1392 hrsz.) szám alatti ingatlanrész 

tulajdonjogának átruházásról szóló 321/2015. (VIII. 19.) Kt. határozatát és felhatalmazza a Polgármestert a 2015. augusztus 18-án ifjabb Mester 

László és Mester Kinga tulajdonosokkal aláírt megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városközpont Projekthez kapcsolódóan megvásárolja ifjabb Mester László (lakcím: 

2092 Budakeszi, Fő u. 100., anyja neve: Veres Gabriella, adóazonosító jel: 8398390751) és Mester Kinga (lakcím: 2092 Budakeszi, Fő u. 100., anyja 

neve: Veres Gabriella, adóazonosító jel: 8404971544) tulajdonosoktól a Budakeszi, Fő utca 100. (1392 hrsz.) alatti ingatlanban személyenként 

8000/64000-ed tulajdoni hányadukat 25.000.000.-Ft, azaz huszonötmillió forint vételáron.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti vételi ajánlat tulajdonosokkal történő 

közlésére és az adásvételi szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására, melynek fedezetét Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 5/2016.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.1. Beruházások sorának terhére biztosítja.

4. Budakeszi város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 3. pontban meghatározott vételi 

ajánlat a kézhezvételtől számított 30 napon belül nem kerül elfogadásra, úgy a kisajátítási eljárás megindításához szükséges intézkedéseket 

megtegye.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2.-3. pont: döntést követő 30 napon belül

               4. pont: 2016. augusztus 31.

A vételi ajánlat postára adása 2016. július 7-én megtörtént. Ügyfélnek jogszabály szerint a kézhezvételtől számított 30 napon 

belül kell nyilatkoznia arról, hogy azt elfogadja-e.

7. 273/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont Projekt átfogó közlekedési- és környezeti hatástanulmány 

készítése tárgyában folytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesének a Vibrocomp Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár utca 12., 

képviseli: dr. Bite Pál Zoltán, cégvezető) jelöli meg 2.450.000.-Ft + ÁFA összeggel.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Vibrocomp Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Bozókvár utca 

12., képviseli: dr. Bite Pál Zoltán, cégvezető) 2.450.000.-Ft + ÁFA összegben az 1. pontban foglaltak szerint, 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 a 2. 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 Vibrocomp Kft. Értesítése 2016. július 7-én megtörtént. Ügyfél személyes egyeztetést kért a szerződés részleteiről.

8. 272/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Budakeszi 57/1 helyrajzi számú, természetben Budakeszi, Fő u. 

229. szám alatt található ingatlant.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki az 1. pont szerinti ingatlan értékesítésére bruttó 28.000.000,- Ft 

értéken a melléklet szerinti tartalommal, az alábbi módosítással:

A pályázat beérkezési határideje módosul „2016. szeptember 16-ról” „2016. október 15-re”.

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

megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Budakeszi Hírmondóban, valamint az 

ingatlan.com weboldalon, melynek költségére 25.000.-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) 

rendelet 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, általános tartalék sora terhére.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

               3. pont a döntést követő 5 napon belül A határozat szerinti pályázati kiírás 2016. július 19-én megjelentetésre került.

9. 271/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Katona Éva (Igazgatási 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Blau Bence ápoláshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás elutasítása ellen 

benyújtott fellebbezését elutasítja és az elsőfokú határozatot helybenhagyja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt határozat megküldésével Blau Bencét az 1. 

pont szerinti döntésről értesítse.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: döntést követő 15 napon belül

Ügyfél részére a határozat 2016. július 11-én postázára került, tértivevény szerint 2016. július 18-án átvette, mellyel az 

jogerőre emelkedett.

10. 270/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghosszabbítja a kegyeleti közszolgáltatási szerződését a Gyertyaláng Kegyeleti 

Szolgálat Kft-vel (2040 Budaörs, Ibolya utca 56. képviselője: Szegedi Elvira, ügyvezető igazgató), mely szerint a Budakeszi Köztemető fenntartását 

és üzemeltetését 2017. szeptember 10. napjáig lássa el.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ohr Alajos alpolgármestert és Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági 

Tanácsnokot, hogy az 1. pontban szereplő szerződés feltételeit dolgozza ki.

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

                2. pont: Ohr Alajos alpolgármester, Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnok

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

A szerződés szövegének elfogadásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület a 2016. július 28-i ülésének napirendjén 

szerepel.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

11. 269/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Magyar-Boros Andrea 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a területi védőnő munkakör betöltésével, feladatainak ellátásával 2016. augusztus 1. 

napjától határozatlan időre, teljes munkaidőben, 4 hónap próbaidő kikötésével Bajkó Gabriellát nevezi ki. Az illetmény megállapítására és 

juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezési az irányadóak.

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

gondoskodjon a munkaügyi dokumentumok elkészítéséről a Polgármesteri Hivatal útján.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Tekintettel arra, hogy a pályázó a kinevezést nem fogadta el, a Képviselő-testület 2016. július 19-i ülésén döntött új pályázat 

kiírásáról.

12. 268/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Magyar-Boros Andrea  

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 164/2016. (IV.27.) Kt. határozattal a Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett 

Védőnői Szolgálatnál kiírt védőnői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

13. 267/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 04 jelű „Sinkovits Imre” pályázatra, az 1956-os emlékév keretében, „A tizenkét fényes nap” munkacímű, 

Budakeszi 1956-os eseményeit feldolgozó színmű megalkotására. A megpályázható összeg legfeljebb 5.000.000,- forint.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti pályázathoz bruttó 60.000,- forint önrészt biztosít, melynek fedezete az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, általános tartalék sora terhére biztosítja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti pályázati dokumentációt készítse 

el.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3. pont szerinti pályázati dokumentációt nyújtsa be a 

pályázatot kiíró Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány 1956-os Pályázati Irodájához (1122 Budapest, 

Határőr út 35.).

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet módosítását.

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

                3. és 5. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 30 napon belül

                4. pont: 2016. augusztus 1.

                5. pont: a negyedévet követő 30 napon belül A pályázat határidőben benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.

14. 266/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

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.

15. 265/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

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.

16. 264/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a HUNG-2016 számú „a nemzeti értékek és hungarikumok 

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” kiírt pályázatra a Biatorbágyi Értéktár 

Bizottsággal együttműködve. A megpályázni kívánt összeg 2.000.000.-Ft, a pályázathoz önrész biztosítása nem szükséges.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a pályázati anyagot készíttesse el a Polgármesteri 

Hivatallal, és határidőben nyújtsa be a Földművelődési Minisztérium, Hungarikum Főosztályához.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2016. július 20. napjáig A pályázat a kiíróhoz határidőben benyújtásra került. Elbírálására 30 nap áll rendelkezésre.

17. 263/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a Képviselő-testület 230/2016. (VI. 09.) határozatát:

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a VivaPalazzo Kft.-vel (7800 Siklós, Szentkút u. 34.), bruttó 76.141.715,-

Ft értékben épületenergetikai felújítások Budakeszi Pitypang Óvoda intézményén kivitelezés tárgyban.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a VivaPalazzo Kft.-vel (7800 Siklós, Szentkút u. 34.), bruttó 37.948.974,- 

Ft értékben épületenergetikai felújítások Budakeszi Város Orvosi Rendelő intézményén kivitelezés tárgyban.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. és a 2. pont szerinti kivitelezési szerződéseket 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: a döntést követő 5 napon belül

               3. pont: a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül A határozatban jelzett szerződések 2016. július 14-én aláírásra kerültek.
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Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

18. 262/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről szóló 

101/2016. (III. 31.) Kt. határozatát:

A Határozat az alábbiak szerint módosul:

A határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép

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 módosított közbeszerzési terv az Önkormányzat honlapján 2016. július 22-én publikálásra került.

19. 261/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Balló Orsolya Tímea 

(Műszaki Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt a Magyar Telekom Nyilvánosan 

Működő Részvénytársasággal (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen kabinetszekrények 

áthelyezésével kapcsolatos burkolat - és zöldfelület - helyreállítási munkálatok vonatkozásában azzal, hogy az együttműködési megállapodás 4.2 

pontjában meghatározott garanciális feltételek pontosítása szükséges.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ohr Alajos alpolgármestert, az 1. pontban szereplő együttműködési megállapodás 

garanciális feltételeinek további kidolgozására és a szerződő féllel való egyeztetésre.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont teljesülése esetén az együttműködési 

megállapodást ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

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

               2. pont: Ohr Alaljos alpolgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 10 napon belül

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A Telekom a határozatról 2016. július 21-én értesítésre került. Alpolgármester Úr a határozatnak megfelelően tárgyalásokat 

folytat a megállapodás garanciális feltételeiről.

20. 260/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolabusz járatot biztosít a Budakeszi általános iskolások részére az önkormányzat 

költségvetéséről szóló rendeletben évente meghatározott keretösszeg terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot cégektől 

iskolabusz járat biztosítására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti legjobb ajánlatot tevővel kösse 

meg ügyvédi ellenjegyzést követően a vállalkozási szerződést, 2017. december 31-ig tartó határozott időre.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2016. július 15.

                3. pont: 2016. augusztus 05.

Az ajánlatkérők szakmai tartalmának kidolgozása és az ajánlattételre felhívni kívánt vállalkozások körének meghatározása 

folyamatban van.

21. 259/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jövőben megvalósuló projektek kivitelezéséhez 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. (Budapest, 1054 Alkotmány u. 21.)

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

- Szlávik és Kolláth Kft. (2016 Leányfalu, Mogyorós u. 2.)

- KARDIÓ-ÉP Szolgáltató és Vállalkozó BT. (1094 Budapest, Viola utca 50.)

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

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat a következő rendes képviselő-

testületi ülésre terjessze be.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

               2. pont: az ajánlatok beérkezését követő rendes képviselő-testületi ülés

Az ajánlatkérők előkészítésre kerültek, jelenleg aláírás alatt állnak. A beérkezett ajánlatok a Képviselő-testület 2016. 

szeptemberi ülésén kerülnek beterjesztésre.

22. 258/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint az 

állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján kezdeményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél a 

Magyar Állam tulajdonában lévő, Budakeszi, 2736 helyrajzi számú, természetben 2092 Budakeszi, Budaörsi út mellett található ingatlan 1/1 tulajdoni 

hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kizárólagos önkormányzati feladat (közfeladat) ellátása céljára.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlanon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése szerinti kötelező feladatot, a helyi közösségi közlekedés biztosítását kívánja megvalósítani.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti ingatlan ingyenes önkormányzati 

tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon és valamennyi jognyilatkozatot 

megtegye.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: folyamatos

Az MNV Zrt. Részére megküldendő kérelem elkészítésre került, jelenleg aláírás alatt áll.
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Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

23. 257/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben 60.000.- Ft összeggel támogatja az Agárdi Popstrand elnevezésű fesztivált, 

melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) rendelet 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, általános tartalék 

sora terhére biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti támogatási szerződés ügyvédi 

ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A szerződés aláírása az Önkormányzat részéről 2016. július 22-én megtörtént. Az ügyfél részére történő postázás 

ugyanekkor megtörtént.

24. 256/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Makkosi úton közkifolyó elhelyezését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Fővárosi Vízművek Zrt-től az 1. pont szerinti közkifolyó elhelyezését, 

melynek fedezete bruttó 230.000 Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú 

melléklet 1.3. Dologi kiadások sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti megrendelő, valamint a Fővárosi 

Vízművek Zrt-vel (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 23-27.; Cg. 01-10-042451; adószáma: 10898824-2-44) kötött a Budakeszin található 

közkifolyók üzemeltetésével kapcsolatos szerződés melléklete módosításának – ügyvédi ellenjegyzést követő – aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

               3. pont: a döntést követő 30 napon belül

A megrendelés a Fővárosi Vízművek Zrt. Részére megküldésre kerül 2016. július 15-én. A közkifolyó helye kiválasztásra 

került, melyről a Vízművek tájékoztatásra került.

A szerződésmódosítási dokumentációt a Vízművek még nem bocsátotta rendelkezésre.

25. 255/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évre 

vonatkozó külügyi tervét.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

26. 254/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. Családi Nap Fesztivál lebonyolítása céljából közérdekű kötelezettségvállalást 

szervez.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű 

kötelezettségvállalás szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra történő 

felajánlások elfogadására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. számú melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a 

közérdekű kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-

15390022-00930000 számú „Társadalmi összefogás” számlájára érkező felajánlásokat nyilvántartsa.

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

               4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-2. és 4. pont: azonnal

               3. pont: 2016. augusztus 21.

A közérdekű kötelezettségvállalásról szóló felhívás megjelent, a megállapodások megkötése a beérkező támogatások 

függvényében folyamatos.

27. 253/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Balló Orsolya Tímea 

(Műszaki Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete adásvételi szerződést köt Budai Péterrel (1137 Budapest, Szent István krt. 12.) az 

önkormányzati tulajdonban lévő, 560/2 hrsz.-ú, 71 m2 területű ingatlanra vonatkozóan bruttó 1.350.000.- 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 szerződés előkészítésre és az ügyfél részére megküldésre került 2016. július 20-án.

28. 252/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzeszközzel nem támogatja a Szász utca 61. szám alatti ingatlan szennyvízcsatorna 

házi bekötésének kivitelezési munkálatait.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről dr. Kemenczei Nóra 

kérelmezőt értesítse.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: döntést követő 15 napon belül Dr. Kementzey Nóra kérelmező 2016. július 13-án értesítésre került.
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29. 251/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Balló Orsolya Tímea 

(Műszaki Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyben értékesíti a tulajdonában lévő Budakeszi 2414 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű 

ingatlan melléklet szerinti 246 m2 alapterületű részét bruttó 23.500 Ft/m2 összeg ellenében.

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

bekérje szándéknyilatkozatukat a vételi szándék fenntartásáról.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. ponthoz kapcsolódó adásvételi szerződés ügyvédi 

ellenjegyzést követő aláírására, amennyiben a kérelmezők az 1. pont szerinti döntést követően fenntartják vételi szándékukat.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

               3. pont: a kérelmezők szándéknyilatkozatának beérkezését követő 15 napon belül

Ügyfelek 2016. július 15-én a határozatról értesítésre kerütek. 2 szándéknyilatkozat már beérkezett, az összes nyilatkozat 

beérkezése után az adásvételi szerződés aláírásra kerül.

30. 250/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Budakeszi Bölcsőde Gondozási-Nevelési 

Szakmai Programját. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi Bölcsőde Intézkedési Tervét.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott Gondozási-Nevelési 

Szakmai Programot, valamint az Intézkedési tervet küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül Az intézkedési terv megküldése a határozatban jelzett szerv részére 2016. július 22-én megtörtént.

31. 249/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a William Stone Magyarország Kft-vel (székhely: 2071 Páty, 

Mályva u. 5., képviseli: Erberling Judit) a melléklet szerint a Budakeszi 075/1 helyrajzi számú Farkashegyi Repülőtéren található 75 m² területű volt 

gondnoki lakásra vonatkozóan havi bruttó 50.000.- Ft bérleti díj ellenében.

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

ellenjegyzést követő – aláírására.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A bérleti szerződés 2016. július 15-én aláírásra került.

32. 248/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy vizsgálja meg az önkormányzat valamennyi 

lakóingatlan esetében a bérleti díjakat, azok fizetési ütemezését, az esetleges hátralékokat, valamint a közművek bérlőre történő átírásának 

lehetőségét és az erről készült elemzést terjessze be a Képviselő-testület elé.

Felelős:   dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: a döntést követő 60 napon belül A vizsgálat eredményéről a Képviselő-testület szeptemberi ülésére előterjesztés készül.

33. 247/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi, Erdő utca 98. szám alatti bérlakás két homlokzati 

nyílászárójának cseréjét.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy vizsgálja meg az 1. pontban szereplő ingatlanra 

vonatkozóan a bérleti díj, valamint a közüzemi számlák megfizetésének rendszerességét, majd az eredményt terjessze a Képviselő-testület elé.

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

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

                2. pont. dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül

Kérelmező 2016. július 1-én a határozatról értesítésre került. A 2. pontban foglalt vizsgálat eredményéről a Képviselő-

testület szeptemberi ülésére előterjesztés készül.

34. 246/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda, a Pitypang Sport Óvoda, Budakeszi Bölcsőde valamint a Mosolyvár 

Bölcsőde tekintetében a 2016. évben várhatóan képződő bérmaradvány összegének felhasználása tárgyában felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

intézmények nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozói tekintetében, az intézményvezetők javaslata alapján, a Képviselő-testület 2016. 

novemberi rendes ülésére készítse elő a 2016. évben várhatóan képződő bérmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot.

Felelős:   dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 2016. novemberi Képviselő-testületi ülés A javaslat a Képviselő-testület novemberi ülésén beterjesztésre kerül.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

35. 245/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Pitypang Sport Óvoda (2092 Budakeszi, Zichy Péter utca 31.) Márity László 

utca felőli, melléklet szerinti területbővítését.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 

mellékleten jelölt terület Pitypang Sport Óvoda udvarához történő csatolásához és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt bruttó 2.220.000.- Ft. összegben a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a Pitypang Sport Óvoda kerítésének áthelyezésére 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.

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

ügyvédi ellenjegyzést követően.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

               2. és 4. pont: a döntést követő 30 napon belül A BVV Kft. Értesítése 2016. július 7-én megtörtént, a szerződés 2016. július 12-én aláírásra került.

36. 244/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Budakeszi, 2306/88 helyrajzi számú, Honfoglalás sétány mellett lévő 

játszótér megvilágításának fejlesztését.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal További intézkedést nem igényel.

37. 243/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi, 2306/88 helyrajzi számú, Honfoglalás sétány mellett 

lévő játszótér fejlesztését az alábbiak szerint:

• az ivókút csurgalékvíz elvezetése céljából, körülbelül 1 m³-es szikkasztókút létesítése, tisztítható homokfogóval ellátott víznyelő kialakításával,

• a talaj felett 50 cm magasságig behatolás gátló műanyag háló kihelyezése,

• a kombinált mászóka alatti homokozó járda felőli határának szegélyezése,

• a játszótér területének növelése kerítés áthelyezéssel az Etheles park irányába 16 m-rel, a meglévő oldalhatárokon lévő kerítések 

meghosszabbításával,

• a növekmény területen 50 m² térburkolatú járda és 2 db pihenőpad kihelyezése,

• az alábbi új eszközök elhelyezése: 1 db nagyméretű dupla hinta gumiburkolatú védelemmel, 1 db ügyességi mászóka homokozó ágyba helyezve.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pont szerinti fejlesztés költségvetésének elkészítésére.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti költségvetést a soron következő rendes 

Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

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

                2. pont: Bozsik Ádám ügyvezető

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő rendes Képviselő-testületi ülés A fejlesztési feladat költségvetéséről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel.

38. 242/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV Kft.-vel a Budakeszin található összes játszótér 

állagmegóvó intézkedéseinek (homokcsere, festés) elvégzése tárgyában, melynek fedezete bruttó 100.000,- forint összeg az Önkormányzat 2016. 

évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) rendeletének 1.6 tartalékok, fejlesztési céltartalék, általános fejlesztési tartalék sora. 

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

ellenjegyzést követően - aláírja. 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A vállalkozási szerződés előkészítése megtörtént, jelenleg aláírás alatt áll.

39. 241/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 2464 hrsz-ú út kialakítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban megjelölt munka tervezése, valamint kivitelezése 

elvégzésére, amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosai annak költségeit vállalja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. és 2. szerinti döntésről az érintett ingatlan 

tulajdonosait, valamint a BVV. Kft-t értesítse.

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

                2. pont: Bozsik Ádám BVV. Kft ügyvezető

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül Az érintett ingatlan tulajdonosai 2016. július 13-án, a BVV Kft. 2016. július 22-én a határozatról értesítésre került.
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40. 240/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2016. évi támogatásának 

összegét 3.000.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. július hónapban egyedi támogatás formájában ad át, fedezete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, Fejlesztési tartalék, azon belül intézményi 

fejlesztési tartalék sora.

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

módosítását ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 

2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete módosítását.

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

               3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 30 napon belül

               3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül A támogatási szerződés 2016. július 6-án aláírásra került.

41. 239/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a Budakeszi Árpád fejedelem téri új általános iskolához 

kapcsolódó igényfelmérés, megvalósíthatósági szakmai tanulmány elvégzése tárgyában kiírt árajánlat kérési eljárást.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt döntésről értesítse a határidőben 

árajánlatot küldött cégek képviselőit.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alábbi oktatással, oktatás-szervezéssel foglalkozó 

szakemberektől, cégektől kérje be a melléklet szerinti árajánlatot hatástanulmány elkészítésére:

- EDUINVEST Tanácsadó Kft. (székhely: 1131 Budapest, rokolya út 44.)

- Expanzió Kft. (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 3-5.2/4.)

- Eruditio Oktatási Szolgáltató Zrt. (székhely: 1055.Budapest, Honvéd tér 10/a, 1.em.3.)

- Ádám Zsuzsanna (1195 Budapest, Kisviola u. 10.)

- Sulyokné Madarász Kinga (9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 21.)

- AST Consulting Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1138 Budapest, Párkány u. 18. 10. em. 64.)

- PANGEA Petény Kft. (1132 Budapest, Váci út 6.)

- CG Ex Ante Tanácsadó Iroda (1037 Budapest, Seregély utca 20.)

- MunkaErős Zrt. (1042 Budapest, Virág u. 33. a. ép. 1.em.1.)

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 5 napon belül

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel.

42. 238/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a reklámgazdai feladatok ellátása tárgyában a 

pályázati kiírást készítse el.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri polgármesteri hivatalt, hogy az 1. pont szerinti pályázati kiírást a képviselő-testületi 

ülésre terjessze be.

Felelős:   dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 60 napon belül

Tekintettel arra, hogy a pályázati kiírás feltételeinek meghatározása hosszabb időt vesz igénybe, az előterjesztés a Képviselő-

testület szeptemberi ülésén kerül beterjesztésre.

43. 237/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredménytelennek nyilvánítja a reklámkoncesszióhoz kapcsolódó kockázatelemzői 

feladatok elvégzéséről szóló 118/A/2016. (III. 31.) Kt. határozata alapján lefolytatott árajánlatkérést.

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

vállalkozásokat.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 5 napon belül Az ajánlatot tevő vállalkozások 2016. július 11-én értesítésre kerültek.

44. 236/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal hirdetmény nélküli, egyfordulós, meghívásos 

közbeszerzési eljárást indít Budakeszi város villamos energia beszerzésére.

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

ajánlattevők részére küldje meg:

• MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.)

• E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.)

• EDF DÉMÁSZ Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.)

• Magyar Áramszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

• JAS Budapest Zrt. (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.)

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

a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

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

A közbeszerzéseket lebonyolító ExAndas Kft. Részére a kiíráshoz szükséges dokumentumok 2016. július 7-én megküldésre 

kerültek.
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45. 235/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, hogy Mezei Mária szellemi örökségének megőrzése 

érdekében, munkásságáról szóló tárgykörben állítsa össze a 2016./2017. nevelési, oktatási év tematikáját.

Felelős:   Intézményvezetők

Határidő: a döntést követő 30 napon belül Az intézményvezetők tájékoztatása folyamatban van.

46. 234/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Darkó Jenőt és a polgármesteri hivatalt, hogy a Mezei Mária Ház 

emléktárgyairól leltárt készítsen, valamint a vitrinben történő elhelyezéséhez az emléktárgyakat állítsa össze.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti emléktárgyak, a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatalban, vitrinben történő elhelyezéséről.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a BVV Kft-t, valamint dr. Darkó Jenőt.

Felelős:   1. pont: dr. Darkó Jenő

               2. pont: Bozsik Ádám BVV Kft. ügyvezető

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

Határidő: 1.-2. pont: a döntést követő 30 napon belül

               3. pont: a döntést követő 5 napon belül Dr. Darkó Jenő és a BVV Kft. A határozatról értesítésre került, az ingatlan kiürítése jeleneg is folyamatban van.

47. 233/2016. (VI. 30.) 2016.06.30

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 1489 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Petőfi u. 18. szám 

alatti Mezei Mária Ház felújítási munkálatainak elvégzését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot, Szabó Ákos Péter Infrastruktúra 

Fejlesztési Tanácsnokot, hogy a megfelelő szakemberek és a BVV Kft. bevonásával készítsen felmérést a felújítási munkálatok és annak költségei 

vonatkozásában.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot, Szabó Ákos Péter Infrastruktúra 

Fejlesztési Tanácsnokot, hogy tegyenek javaslatot a Mezei Mária Ház hasznosítására, programszervezésének lehetőségeire, mely Mezei Mária 

munkásságának állít emléket.

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

               2.-3. pont: Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnok, Szabó Ákos Péter Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok

Határidő: 1. pont: azonnal

               2.-3. pont: a döntést követő 30 napon belül Az árajánlatkérésről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel.

48. 232/2016. (06. 09.) 2016.06.09

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Borsodiné Gláser Krisztina főépítészt, hogy dolgozzon ki vázlattervet a Budakeszi 

Városközpont projektben érintett ingatlanok bontását követően a terület rendezése, a parkoló és park kialakítása vonatkozásában és a soron 

következő Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

Felelős:  Borsodiné Gláser Krisztina főépítész

Határidő: azonnal

A vázlatterv kidolgozása megkezdődött, az erről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. júliusi ülésén kerül 

beterjesztésre.

A Képviselő-testület a 276/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött a terület rendezéséhez kapcsolódó tervezési program 

elfogadásáról és a terület kialakításának tervezésére árajánlatok bekéréséről. Az ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésén kerül beterjesztésre.

49. 231/2016. (06. 09.) 2016.06.09

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja bontani a Budakeszi Városközpont projektben érintett alábbi helyrajzi számú 

ingatlanokon lévő épületeket: 1384., 1388., 1392., 1393., a bontási engedélyek alapján.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. ponthoz kapcsolódó árajánlat-tételi felhívást az alábbi 

cégeknek küldje meg:

- Otee Kft. (cím: 2092 Budakeszi, Pátyi út 57., Képviselő: Illyés Ottó)

- Tárnoki Kőtörő Kft. (cím: 2030 Érd, Tárnoki út 143., Képviselő: Román Tamás)

- SB Dynamic Kft. (cím: 1031 Budapest, Városfal u. 3/B., Képviselő: Seregi-Deák Péter)

- BVV Kft. (cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 179., Képviselő: Bozsik Ádám)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat terjessze be a Képviselő-testület 

elé.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont: döntést követő 15 napon belül

              3. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Az ajánlatkérők a határozatban jelzett vállalkozások részére 2016. június 16-án megküldésre kerültek.

A nyertes vállalkozás kiválasztásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. júliusi ülésén kerül beterjesztésre.

50. 228/2016. (05. 31.) 2016.05.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása - Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, – alcélú pályázaton az alábbiak szerint:

- tárgy: Nagy Sándor József Gimnázium belső udvarán rekortán pálya kialakítása

- támogatás megpályázott összege 9.000.000,- Forint

- önerő maximális mértéke 3.000.000,- Forint, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 2.1. Beruházások 2.700.000.-Ft és a 2. melléklet 1.6. tartalék, intézményfejlesztési tartalék sora 300.000,- Ft erejéig.

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

Belügyminisztérium részére az 1. pont szerinti tartalommal.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   1. pont: azonnal

                2. pont: 2016. június 2.

A pályázati dokumentáció a Belügyminisztérium részére 2016. június 2-án benyújtásra került.

A pályázat elbírálása egyelőre még nem történt meg.
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51. 227/2016. (05. 31.) 2016.05.31

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása - utak, járdák felújítása alcélú - pályázaton az alábbiak szerint:

tárgy:

- Budakeszi, Kossuth Lajos utca – Rákóczi Ferenc utca csapadékvíz átereszének felújítása

- Templom köz csapadékvíz elvezetésének és burkolatának felújítása

- Makkosi út – Napsugár utca kereszteződésében útburkolat, járda és csapadékvíz elvezetés helyreállítása

- Budakeszi, Kert utca csapadékvíz átereszének javítása, valamint az alsó szervizút útburkolatának helyreállítása

- Budakeszi, Bakhát utca útburkolatának helyreállítása

- Budakeszi, Kuruclesi utcában nagyobb úthibák kijavítása

- Budakeszi, Márity László utca útburkolatának helyreállítása

- támogatás megpályázott összege 29.700.000, Forint

- önerő maximális mértéke 9.900.000, - Forint, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 1.6. Tartalékok, ezen belül az Általános Fejlesztési Céltartalék.

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

Belügyminisztérium részére az 1. pont szerinti tartalommal.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. június 2.

A pályázati dokumentáció a Belügyminisztérium részére 2016. június 2-án benyújtásra került.

A pályázat elbírálása egyelőre még nem történt meg.

52. 224/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV Kft-vel a Fenyő utca, Ady Endre utca és Munkácsy 

utca közötti szakaszán járda építésére, bruttó 3.057.525 forint vállalkozói díj ellenében, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.6. Tartalék, Általános fejlesztési tartalék sora.

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 aláírása az engedélyezési eljárás lezárását követően történhet meg. Az engedélyezési eljárás újraindult, 

lezárása augusztus végén várható. A vállalkozási szerződés ezt követően aláírható.

53. 220/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 081/11 helyrajzi számú, 317.795 m² alapterületű, legelő és egyéb két épület 

megjelölésű ingatlan vonatkozásában hatástanulmány készítése tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A hatástanulmány elkészítéséről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 30-i ülésének napirendjén szerepelt, a 

Képviselő-testület a 275/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött a kérdésben. Bővebb beszámolót lásd a határozatnál.

54. 211/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi, 2727 hrsz-ú Budaörsi út – Kagyló utca közötti területen 

parkoló kialakítását az alábbi feltételekkel:

- A megvalósítás teljes egészében kérelmező költségére történik, beleértve a tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés, és a későbbiekben a 

karbantartás, üzemeltetés költségeit is.

- A terveztetés időszakában folyamatos konzultáció szükséges az Önkormányzattal, valamint a kész terv Képviselő-testület általi jóváhagyása.

- A tervezésnek ki kell térnie a meglévő árok burkolására, lefedésére, legalább 40 m-enkénti tisztíthatóságára, valamint a parkoló Kagyló utcán túli 

önkormányzati területen történő folytatásának lehetőségére.

- Úgy kell kiépíteni a parkolási területet, hogy a Budaörsi úttal párhuzamos szervizút – jelenleg zsákutca – és a Kagyló utca közötti átjárhatóság 

biztosítva legyen gépjárművek számára az új, létesítendő parkolón keresztül.

- Ki kell építeni a meglévő szervizút és a Shell töltőállomás bekötőútja közötti szakaszon a Budaörsi úttal párhuzamosan, a jelenlegi kerítés 

áthelyezésével a vonatkozó útügyi előírásoknak megfelelő járdát és a kerékpárutat.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ohr Alajos alpolgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről tájékoztassa 

Barabás Tibor kérelmezőt.

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

              2. pont: Ohr Alajos alpolgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont: a döntést követő 15 napon belül A Barabás Tibor kérelmezőnek írt tájékoztató levél jelenleg Alpolgármester Úrnál van jóváhagyáson és aláíráson.
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55. 209/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatásban részesíti a határozat 1. számú mellékletét képező 

táblázat (megítélt támogatás oszlopa) szerinti önszerveződő közösségeket 2.500.000.- Ft költségkeret erejéig.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. számú melléklet szerinti támogatási 

szerződéseket – ügyvédi ellenjegyzést követően - aláírja.

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

közösségek képviselőit.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

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

A megítélt támogatásokról szóló hirdetmény az Önkormányzat honlapján megjelentetésre került.

A támogatott szervezetek képviselői értesítésre kerültek, a támogatási szerződések aláírása folyamatos. A szerződések az 

Önkormányzat részéről 2016. június 15-én aláírásra kerültek.

56. 206/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a melléklet szerinti táblázatban felsorolt kérelmezőket a lakosság 

részvételével megvalósuló járdaépítési kérelmek tekintetében.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő kérelmezőkkel külön-külön, 

a járdaépítő közösség létrehozására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja. A 

támogatás összege bruttó 1.434.280.- Ft azaz Egymillió-négyszázharmincnégyezer-kettőszáznyolcvan forint, melynek fedezete az önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési céltartalék, lakossági járdaépítés alap sora, valamint a 

bruttó 5.000.000.- Ft keretösszeg feletti többletköltség, amely bruttó 200.267.- Ft, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet általános tartalék sora terhére biztosítja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésről értesítse a nyertes 

kérelmezőket.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

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

A megállapodások az Önkormányzat részéről 2016. június 14-én aláírásra kerültek. A nyertes kérelmezők értesítése és a 

megállapodások aláíratása megtörtént.

57. 204/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a melléklet szerinti táblázatban felsorolt pályázókat a lakosság részvételével 

megvalósuló járdaépítési pályázatok tekintetében.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő pályázókkal külön-külön, a 

járdaépítő közösség létrehozására vonatkozó megállapodást a melléklet szerinti tartalommal – ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja. A 

támogatás összege bruttó 3.765.987.- Ft azaz Hárommillió-hétszázhatvanötezer-kilencszáznyolcvanhét forint, melynek fedezete az önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési céltartalék, lakossági járdaépítés alap sora.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésről értesítse a nyertes 

pályázókat.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

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

A megállapodások az Önkormányzat részéről 2016. június 14-én aláírásra kerültek. A nyertes kérelmezők értesítése és a 

megállapodások aláíratása megtörtént. Egy pályázó jelezte, hogy a pályázattól eláll, jelenleg a hivatalos értesítés 

beérkezésére várunk.

58. 201/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Balló Orsolya Tímea 

(Műszaki Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér az alábbi közterületekre vonatkozó zöldfelületek külső vállalkozó általi 

hatékonyabb karbantartására vonatkozóan:

- Fő utca melletti park

- Budakeszi Polgármester Hivatal udvara és környéke

- Telki úti körforgalom

- Schieli kápolna és környéke

- Himnusz szobor és környéke

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

karbantartására az alábbi cégektől a melléklet szerint ajánlatot kérjen be:

- Garnet Art Bt. (2092 Budakeszi, Megyei u. 153)

- Arizonica Kertészeti Bt. (2092 Budakeszi, Szél u. 28)

- Míves Kertépítő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2092 Budakeszi, Batthyány utca 6/B)

- Olio Kft. (1024 Budapest, Keleti Károly u. 31.)

- Budai Kertcentrum (1021 Budapest, Budakeszi út 95.)

- Oázis Kertészet (2092 Budakeszi, Szőlőskert Ipari Park)

- KesziKERt Kft.(2092 Budakeszi Kert u 25.)

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: döntést követő 5 napon belül

              2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Az ajánlatkérők a határozatban jelzett vállalkozások részére 2016. július 13-án megküldésre kerültek.

A nyertes vállalkozás kiválasztásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. júliusi ülésén kerül beterjesztésre.
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59. 200/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2015. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját -19.707ezer Ft. adózott eredménnyel, -13.897ezer Ft. saját tőkével, és 29.313ezer Ft. eszköz és forrás egyező mérleg főösszeggel 

elfogadja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy dolgozza ki a megfelelő eljárási módot, a BVV Kft. 

tőkehelyzetének rendezése tárgyában.

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

              2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont. azonnal

              2. pont: a döntést követő 30 napon belül

A BVV Kft. Ügyvezetőjének értesítése megtörtént.

A megoldási lehetőség kidolgozása folyamatban van, a lehetséges megoldási javaslatokról konkrét döntési pont esetén a 

Képviselő-testület ülésére előterjesztés készül.

60. 199/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Ohr Alajos alpolgármestert, Bánhidi László Településfejlesztési Tanácsnokot, 

valamint Szabó Ákos Péter Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot, hogy határozzák meg a Himnusz Szobor és környéke felújításának szükséges 

mértékét, valamint annak ütemezését.

Felelős:     Ohr Alajos alpolgármester

Határidő:   2016. júniusi rendes Képviselő-testületi ülés A határozatban jelzett bizottság tagjai értesítésre kerültek.

61. 198/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Budakeszi 57/1 helyrajzi számú, természetben Budakeszi, Fő u. 

229. szám alatt található ingatlant.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készíttessen értékbecslést az 1. pont szerinti 

ingatlanra vonatkozóan.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az elkészült értékbecslést a soron következő rendes 

Képviselő-testületi ülésre terjessze be.

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

              2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont a döntést követő 5 napon belül

              3. pont: az értékbecslés beérkezését követő rendes Képviselő-testületi ülés

A határozatban jelzett értékbecslés elkészült, a döntésről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 30-i ülésének 

napirendjén szerepel. A Képviselő-testület a 272/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött a tárgyi ingatlan értékesítéséről 

szóló pályázat kiírásáról.

62. 197/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi Kormányablak részére történő, helyi kapacitásából 3*20A 

villamos energia kontingens átadását a Dózsa György tér 25. szám fogyasztási helyen.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti kontingens átadásához szükséges 

lemondó nyilatkozat, valamint a vonatkozó hálózathasználati és hálózat csatlakozási szerződés módosítás – ügyvédi ellenjegyzést követő - 

aláírására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről tájékoztatást küldjön a 

Pest Megyei Kormányhivatalnak.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont: a döntést követő 30 napon belül

              3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A döntésről szóló értesítés Pest Megyei Kormányhivatal részére 2016. június 10-én került megküldésre, a további, ELMŰ felé 

történő ügyétézést a PMKH végzi.

63. 194/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi 2747. hrsz. alatt található szennyvíztisztító telep rekultivációjához 

szükséges döntés előkészítő tanulmány elkészítése tárgyában kötött megbízási szerződést a melléklet szerinti tartalommal.

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

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 a közbeszerzést lebonyolító cég részére 2016. június 10-én került megküldésre.

A megbízási szerződés módosítása 2016. július 7-én aláírásra került.
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64. 188/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú, Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt megnevezésű pályázat keretében megvalósult beruházáshoz kapcsolódó a PEW Budakeszi Konzorcium által elvégzett 

többletmunka ellenértékét nettó 25.000.000,- Ft-ban fogadja el.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti összeget az alábbiak szerint fizeti meg a PEW Budakeszi Konzorcium 

részére:

- bruttó 12.500.000,- Ft-ot 2017. május 31. napjáig, melynek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

- bruttó 12.500.000,- Ft-ot 2018. május 31. napjáig, melynek fedezete az Önkormányzat 2018. évi költségvetése.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti nettó 25.000.000,- Ft kifizetésének feltételeként előírja a PEW 

Budakeszi Konzorcium részére, hogy a Budakeszi 075/1 és a Budakeszi 2746 helyrajzi számú ingatlanokon deponált földet 2017. május 31. napjáig 

szállítsa el és az eredeti állapotot állítsa helyre.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pont szerinti összegeket az önkormányzat 

2017. évi, illetve a 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésekor a kiadások körébe tervezze be.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a 2. pont szerint kötendő megállapodás – ügyvédi 

ellenjegyzést követő – aláírására.

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kivitelező PEW Budakeszi Konzorcium tagjait 

értesítse.

Felelős:  1.-3., 5.-6. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

              4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Az értesítés a műszaki ellenőr részére megküldve: 2016. június 14-én. A PEW Budakeszi Konzorcium a határozatról 2016. 

június 8-án tájékoztatásra került.

65. 187/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra ügyvédet, Virágh Ferenc műszaki ellenőrt, valamint a Polgármesteri 

Hivatalt hogy dolgozzon ki jogi és műszaki állásfoglalást a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú, Budakeszi szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási projekt megnevezésű pályázat keretében megvalósult beruházáshoz kapcsolódóan a PEW Budakeszi Konzorcium által elvégzett 

többletmunka megfizetésének vonatkozásában.

Felelős:  dr. Remete Sándor jegyző, dr. Disztós Dóra ügyvéd, Virágh Ferenc műszaki ellenőr

Határidő: 2016. júniusi rendes Képviselő-testületi ülés

Az állásfoglaláshoz kapcsolódó előterjesztés a Képviselő-testület 2016. júliusi ülésén kerül beterjesztésre, tekintettel arra, 

hogy előkészítése hosszabb időt igényel.

66. 186/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Császár László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a 

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola udvarán - 216 m2, 1x1 m-es - őrölt gumiburkolatú pálya kivitelezése tárgyában, melyre bruttó 800.000.- Ft. 

keretösszeget biztosít, az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 1.6 tartalék, 

intézményi fejlesztési tartalék keret terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés ügyvédi 

ellenjegyzést követő aláírására.

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

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2.-3. pont: a döntést követő 15 napon belül A vállalkozási szerződés jelenleg előkészítés alatt áll.

67. 182/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád fejedelem téren megvalósuló új iskolaépület optimális működése érdekében 

igényfelmérést és szakmai tanulmányt rendel meg.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy legalább öt oktatással, oktatás-szervezéssel foglalkozó 

szakembertől kérjen be árajánlatot hatástanulmány elkészítésére.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Az árajánlat-bekérők megküldésre kerültek, a beérkezett ajánlatok elbírálásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 

2016. június 30-i ülésének napirendjén szerepel. A Képviselő-testület a 239/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött a 

ajánlattéeli eljárás eredménytelenné nyilvánításáról és új eljárás kezdeményezéséről. A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról 

szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel. Bővebb beszámolót lásd a 

határozatnál.

68. 181/2016. (05. 26.) 2016.05.26

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint együttműködési megállapodást köt a Budakeszi Városi 

Polgárőrséggel (székhely: 2092 Budakeszi, Szél utca 42., bírósági nyilvántartási szám: 13-02-0004299, képviseli: Farkas Dániel Gábor elnök), a 

Budaörsi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Közhasznú Egyesülettel (2040 Budaörs, Kinizsi utca 2., bírósági nyilvántartási szám: 13-02-0002598, 

képviseli: dr. Bilisics Péter elnök), a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 85., bírósági nyilvántartási szám: 

13-02-0006795, képviselő: ifj. Hidas Mátyás elnök) és a Magyar Vöröskereszttel (székhely: 1051 Budapest, Arany János u. 31, adószáma: 19002093-

2-41)

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az foglalt együttműködési megállapodás ügyvédi 

ellenjegyzést követő aláírására, az 1. pont alapján.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

              2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A határozatban jelzett civil szervezetek képviselőinek tájékoztatása 2016. június 27-én megtörtént.

Az együttműködési megállapodás aláírása folyamatban van.
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69. 177/2016. (05. 19.) 2016.05.19

Tonkóné dr. Deák Katalin 

(Igazgatási Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a budakeszi gyermekek nyári táboroztatása céljából 

a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft-vel (1122 Budapest, Városmajor u. 29.) a gyermekek felügyeletét ellátó pedagógusok bérének, valamint 

az utazás költségeinek biztosításával, melyre járulékkal együtt bruttó 565.080.-Ft. összeget biztosít az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére.

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

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyári táboroztatás során a gyermekek felügyeletét 

ellátó pedagógusokkal a megbízási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően írja alá.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot gyermekszállítás 

tárgyában a nyári napközis tábor idejére.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a gyermekek táborba szállításáról szóló 

vállalkozási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően írja alá.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2.-3. pont: 2016. május 27.

               4. pont: a döntést követő 5 napon belül

               5. pont: 2016. május 30.

A határozatban jelzett együttműködési megállapodás 2016. május 31-én aláírásra került.

A pedagógusokkal kötendő megbízási szerződések aláírása megtörtént.

70. 173/2016. (05. 19.) 2016.05.19

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budapesti Közlekedési Zrt-vel (BKV Zrt.) szemben a 2015. október 6. napján 

meghozott 6.G.40.198/2012/58. számú jogerős ítélet alapján fennálló mindösszesen 49.327.720,- Ft kötelezettségét két egyenlő részletben kívánja 

megfizetni az alábbiak szerint:

- 24.663.860,- Ft a határozat elfogadását követő 8 napon belül,

- 24.663.860,- Ft 2016. október 14-ig.

A kötelezettség teljesítésnek fedezete a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) rendelet 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, Céltartalék 

sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a BKV Zrt. által a 2010. július 1. – 2012. április 30. 

közötti időszakra vonatkozó tömegközlekedési díjjal kapcsolatban előterjesztett követelésről a BKV Zrt-vel tárgyalásokat folytasson azzal, hogy a 

felmerülő önkormányzati követelések beszámításra kerüljenek.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt összegek utalásáról határidőben 

intézkedjen.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. október 14-ig

               3. pont: 2016. június 3. és október 14.

A BKV Zrt. Számára írt tájékoztatás 2016. május 21-én megküldésre került.

A kötelezettség első részlete határidőben átutalásra került.

A határozatban kért tárgyalások folyamatban vannak, a legutóbbi egyeztetésre 2016. július 12-én került sor. Jelenleg a BKV 

Zrt. hivatalos válaszára várunk, melynek tartalmától függően a Képviselő-testület ülésére előterjesztés készül.

71. 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. június 30-i ülésén tárgyalja a kérdéskört. A Képviselő-testület a 273/2016. (VI. 30.) Kt. 

Határozatával döntött a nyertes személyéről. Bővebb beszámolót lásd a határozatnál.

72. 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. Tekintettel a koncepció átfogó jellegére, 

előkészítése hosszabb időt vesz igénybe, Alpolgármester Úr a kérdésben egyeztetéseket folytat.
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73. 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. Az 

Önkormányzat részéről a szerződés jogilag és tartalmilag elfogadható, melyről a Védelemgazdasági Hivatal értesítésre 

került. Tájékoztatásuk szerint megkezdődött a szerződés részükről történő előkészítése, melyet aláírás után postai úton 

küldenek meg.

Az aláírt szerződést a Védelemgazdasági Hivatal a mai napig nem küldte meg a Polgármesteri Hivatal részére.

74. 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.

A beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 30-i ülésének napirendjén 

szerepel. A Képviselő-testület 269/2016. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött a nyertes pályázó személyéről. Bővebb 

beszámolót lásd a határozatnál.

75. 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. június 30-i ülésének napirendjén szerepel. A Képviselő-

testület a 270/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött a pályázat nyerteséről, a szerződés szövegének elfogadásáról szóló 

előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel. Bővebb beszámolót lásd a határozatnál.

76. 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.

A lakosok tájékoztatása szerint a támogatási szerződést feltételekkel elfogadják. Jelenleg a feltételek tisztázása zajlik.

77. 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.

A bérleti szerződések a pályát használók felé kiküldésre kerültek. A legnagyobb használó Budakeszi Labdarúgó 

Akadémiával a szerződés 2016. július 22-én aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

78. 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 

megkezdődtek, helyszínbejárás zajlott. Ügyfél a kitűzési vázrajzot megkapta, jelenleg véleményére várunk. Ügyfél a mai 

napig nem tett nyilatkozatot a projekttel kapcsolatban, amennyiben ez beérkezik, a Képviselő-testület ülésére előterjesztés 

készül.

79. 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 pályázat határidőben, 2016. május 30-án benyújtásra került a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

A pályázat elbírálása még nem történt meg.

80. 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.

A határozatban jelzett mindhárom cég adott árajánlatot, a legkedvezőbbet az UTIBER Kft. A szerződés 2016. június 24-én 

aláírásra került.

81. 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.

A közbeszerzési eljárás lezárult, a lezárásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 19-i, rendkívüli ülésének 

napirendjén szerepelt.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

82. 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 - 2016. május 30-án benyújtásra 

került a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

A pályázat elbírálásáról egyelőre értesítés nem érkezett.

83. 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.

Az adásvételről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 30-i ülésének napirendjén szerepelt. A Képviselő-

testület a 251/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött a tárgyi ingatlan értékesítéséről. Bővebb beszámolót lásd a 

határozatnál.

84. 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.

A telek valós nagyságának megállapításához a geodéta általi felmérés a mai napig nem zárult le.

85. 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.

86. 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.

Az adásvételről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. június 30-i ülésének napirendjén szerepelt. A Képviselő-

testület a 253/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával döntött az ingatlan értékesítéséről. Bővebb beszámolót lásd a határozatnál.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

87. 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, 2016. június 15-én benyújtásra 

került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

A pályázat elbírálásáról egyelőre értesítés nem érkezett.

88. 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 határozat 

módosításáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésének napirendjén szerepel.

89. 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. A projekt megvalósítási idejének 

megváltozása miatt a határozat aktualitását vesztette.

90.

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 2016. június 30-i ülésének napirendjén szerepelt. A 

Képviselő-testület az árajánlatok elbírálásáról a 237/2016. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött. Bővebb beszámolót lásd a 

határozatnál.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére
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91. 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.

A Képviselő-testület a 238/2016. (VI. 30.) Kt. Határozatával elvetette a koncessziós beszerzési eljárás lebonyolításának 

lehetőségét. További intézkedést nem igényel, visszavonása javasolt.

92. 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.

93. 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.

94. 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.

95. 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 került 

megküldésre.

A forgalomtechnikai terv kiépítése a Fenyő utca járda kiépítését követően kerülhet megrendelésre, mely munkarész 

engedélyeztetés alatt áll.
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97. 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. A határozatról tájékoztatásra került, nyilatkozattételi határidejük 2016. június 7-én lejárt. Miután az MNV Zrt. 

Vételi szándékával nem élt, az adásvételi szerződés aláírása 2016. június 23-án megtörtént, a vételár az Önkormányzat 

számlájára beérkezett.

98. 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 vizsgálatáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. július 28-i 

ülésének napirendjén szerepel.

99. 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. június 30-i ülésének napirendjén szerepel. A Képviselő-testület a kérdésben véglegesen a 

275/2016. (VI. 30.) Kt. határozatával döntött. Bővebb beszámolót lásd a határozatnál.

100. 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 ülésére előterjesztés készül.
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101. 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.

102. 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. A megvásárlásra kerülő terület kitűzésre került, a kiszabályozás folyamatban van. A mérnöki 

munkák lezárása után, döntési helyzet esetén a Képviselő-testület 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 ülésén beterjesztésre 

kerül. A projekt megvalósítási idejének megváltozása miatt a határozat aktualitását vesztette.

104. 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.

Hivatalos értesítés a pályázat elbírálásáról a mai napig nem érkezett.

105. 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. Az árajánlatok bekéréséről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésén kerül 

beterjesztésre.

106. 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, ám tartalmáról további egyeztetés szükséges. Kiküldésére a 2016. július 25-i héten 

kerül sor. A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésén kerül 

beterjesztésre.
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107. 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. A megállapodásról a 

Képviselő-testület 2016. szeptemberi ülésére előterjesztés készül.

108. 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.

109. 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 Alpolgármester Úr és a céget képviselő Soós Balázs 

között jelenleg is zajlik. A nyertes pályázó kiválasztásáról szóló előterjesztés az egyeztetések lezárása után a Képviselő-

testület beterjesztésre kerül.

110. 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.

111. 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 programban foglalt beruházásokat a hatékonyság növelésének érdekében az Önkormányzat saját hatáskörben 

kívánja megvalósítani.

112. 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.

113. 458/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

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

közlekedésmérnöktől, Budakeszi közlekedési problémáinak megoldására az alábbi szempontok szerint:

- forgalomtechnika megváltoztatása, a városon történő gyorsabb áthaladás előmozdítása érdekében a főúton és az abba torkolló mellékutcák 

vonatkozásában,

- a főúti közlekedési lámpák átprogramozásának felülvizsgálata.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakossági fórumot szervez 2016. év elején, Budakeszi közlekedési nehézségeinek 

megoldása tárgyában.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

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: azonnal

Az árajánlatbekérő 2016. január 25-én kiküldésre került. A legkedvezőbb ajánlatot az UNITEF Szalamandra Kft. Adta. A 

szerződés jogi és tartalmi részleteinek tisztázása és a vállalkozással való egyeztetése megtörtént, a szerződés 2016. július 

18-án aláírásra került.
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114. 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.

A határozat visszavonása javasolt, mivel a kérelmező lakosok a tervtől elálltak.

115. 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.

116. 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, 

továbbra is Alpolgármester Úr jóváhagyására várunk.

A határozat visszavonása javasolt.

117. 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.

118. 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.

119. 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 programban foglalt beruházásokat a hatékonyság növelésének érdekében az Önkormányzat saját hatáskörben 

kívánja megvalósítani.

120. 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 programban foglalt beruházásokat a hatékonyság növelésének érdekében az Önkormányzat saját hatáskörben 

kívánja megvalósítani. Ehhez további egyeztetések szükségesek az egyes beruházások részleteiről és szükségességéről.
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122. 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. szeptemberi ülésén beterjesztésre kerül.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

123. 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.

124. 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.

Tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanon telekalakítási eljárás van folyamatban, az átépítési munkákról szóló szerződés 

megkötése csak ezen eljárás lefolytatását követően történhet meg.

125. 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 továbbra is hatósági telekalakítási eljárás van folyamatban a szerződésmódosítás ezt követően 

írható alá.

A következő beszámolóban is szerepelni fog.

126. 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 felmérés elkészítésére a vagyongazdát kérte fel.

127. 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.
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Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló a Képviselő-testület 2016. július 28-i ülésére

Ssz. Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

128. 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.

129. 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.

130. 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. szeptemberi ülésének napirendjén fog szerepelni.

Beszámoló lezárva: 2016. július 22.
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