
Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

1. 337/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekthez kapcsolódó 

többletmunkák megfizetéséről szóló 188/2016. (V. 26.) Kt. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. pontját az alábbiak szerint:

„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 

munkálatok ellenértékét nettó 25.000.000,- Ft-ban fogadja el.”

A Határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti összeget 2016. augusztus 23. napjáig fizeti meg a PEW Budakeszi 

Konzorcium részére, melynek ÁFA-val növelt, bruttó 31.750.000.-Ft fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Kiadások 2.1 Beruházások sora.”

A Határozat 4. pontja törlésre kerül.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A PEW Budakeszi Konzorcium a határozatról értesítésre került, a számla beérkezett, a teljesítésigazolás kiadása 

folyamatban van. Ezt követően a számla kifizethető.

2. 336/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2. § d) pontja alapján megindítja a 

Városközpont Projekthez kapcsolódóan az 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) tulajdonát képező 

Budakeszi, Fő utca 100. (1392 hrsz.) alatti ingatlanban személyenként 8000/64000-ed tulajdoni hányadukra vonatkozó kisajátítási eljárást.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 1. pont szerinti ingatlan tulajdoni hányadok kisajátítására vonatkozó 

pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet szerint rendelkezésére áll.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 337/2015. (IX. 24.) Kt. határozatával elfogadott Budakeszi Integrált 

Településfejlesztési Stratégia szerinti közcélt, új közösségi ház, könyvtár és egészségház, egyéb kiszolgáló helyiségek építését, valamint közparkoló 

és közpark létesítését kizárólag az 1. pont szerinti ingatlant is magába foglaló területen lehetséges megvalósítani, tekintettel arra, hogy a művelődési 

ház és a könyvtár jelenleg is ott helyezkedik el, továbbá kijelenti, hogy a megvalósítani kívánt felépítményben lakóingatlan nem lesz.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy a 3. pontban meghatározott közcélok megvalósításához szükséges nem 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a Budakeszi, Fő utca 100. szám (1392 helyrajzi szám) - Kossuth Lajos utca 4. szám (1384 helyrajzi szám) által 

határolt területrészen megvásárolta, tulajdonjogának bejegyzése megtörtént vagy folyamatban van.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 1. pont szerinti ingatlanrész tulajdonosai részére felajánlott 

csereingatlan vonatkozásában értékarányos megállapodás létrehozása sikertelen volt, egyéb csereingatlant az Önkormányzat nem tud felajánlani.

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy

- a 2092 Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti, 1392 helyrajzi számú ingatlanra PE-06/EP/493-3/2016. ügyiratszámon, 201600021138 ÉDTR számon,

- a 2092 Budakeszi, Fő utca 102. szám alatti, 1388 helyrajzi számú ingatlanra PE-06/EP/169-4/2016. ügyiratszámon, 201500044817 ÉDTR számon,

- a 2092 Budakeszi, Kossuth Lajos utca 2-4. szám alatti, 1384 helyrajzi számú ingatlanra PE-06/EP/560-4/2016. ügyiratszámon, 201600021119 A kisajátítási eljárás hivatalosan is megindult 2016. augusztus 31-én, ügyintézési határideje 60 nap.

3. 335/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az SB Dynamic Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Városfal utca 3/B, 

cégjegyzékszám: 01-09-866710) a Budakeszi 1392 hrsz alatti 2092 Budakeszi, Fő utca 100, a Budakeszi 1388 hrsz alatti 2092 Budakeszi, Fő utca 

102, és a Budakeszi 1384 hrsz alatti Kossuth Lajos u. 2-4. szám alatt található ingatlanok bontása tárgyában kötött vállalkozási szerződést a 

melléklet szerinti tartalommal.

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

módosítását 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 módosítása 2016. augusztus 25-én aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

4. 334/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó terület 

rendezésének érdekében kérjen be árajánlatokat az alábbiak szerint:

- elektromos vezetékek földbe helyezése

- parkoló kialakításának forgalomtechnikai engedélyeztetése

- 1393 hrsz-ú ingatlan épületének engedélyes és kiviteli terveire átépítése tárgyában  

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

értesítse.

Felelős:    1. pont: Bozsik ádám, a BVV Kft ügyvezetője

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

Határidő: 1. pont: 2016. október 31.

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az ajánlatkérők kiküldésre kerültek, módosításukról a Képviselő-testület a 2016. szeptember 29-i ülésén dönt.

5. 333/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó terület rendezésének tervezésének és 

kivitelezésének tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

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

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A pályázók a határozatról 2016. szeptember 23-án értesítésre kerültek.

6. 332/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a Budakeszi 16 hrsz-ú ingatlan (orvosi rendelő) felújításával és 

bővítésével kapcsolatos építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére kérjen árajánlatokat a főépítész tervezési programja alapján.

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

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

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

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

A BVV Kft. Értesítése megtörtént, a beérkezett ajánlatok alapján a beruházás eléri a közbeszerzési értékhatárt. A 

közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

7. 331/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő felújításával és bővítésével kapcsolatos építészeti-műszaki 

tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

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

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A pályázók értesítése 2016. augusztus 29-én megtörtént.

8. 330/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbe adja a Központi Statisztikai Hivatal részére a Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

(2092 Budakeszi, Fő utca 179.) üléstermét 2016. szeptember 22-én 9 órától 14 óráig tartó időtartamra, bruttó 50.000.-Ft-os terembérleti díj 

ellenében a 2016. évi mikrocenzust megelőző felkészítő oktatás megtartása céljából.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést – az ügyvédi ellenjegyzést 

követően – aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A bérleti szerződés 2016. szeptember 21-én aláírásra került, a rendezvény lezajlott.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

9. 329/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási tervét (2017-2031) 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 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, hogy az 1. pont szerinti tervet aláírja és egyben felkéri, 

hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. véleményezését és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-

szabályozási Hivatalhoz.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fővárosi Vízművek Zrt-t, hogy a Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási terv A.) 

pontjában szereplő középtávú beruházási terv 2018. évre tervezett beruházást - a Budakeszi Árnyas utcában – a 2017. évben végezze el.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy az 4. pont szerinti döntésről a Fővárosi Vízművek Zrt-t 

értesítse.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal

               2.-3. pont: 2016. szeptember 30.

               5. pont: a döntést követő 15 napon belül A Beruházási Terv 2016. augusztus 26-án beküldésre került, azt elfogadták.

10. 328/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi Vízművek Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv Felújítási és 

pótlási tervét (2017-2031) a melléklet szerinti tartalommal.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Fővárosi Vízművek Zrt.-t az 1. pont szerinti terv 

elfogadásáról.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. szeptember 30. A Fővárosi Vízművek 2016. augusztus 26-án tájékoztatásra került.

11. 327/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. részére történő 

gépjármű beszerzéséről szóló 203/2016. (V. 26.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint:

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

használt tehergépjármű beszerzése céljából.”

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

módosítását – az ügyvédi ellenjegyzést követően – aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül A támogatási szerződés módosítása 2016. augusztus 26-án aláírásra került.

12. 326/2016. (VIII. 22.) 2016.08.22

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

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

összegét 4.064.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. szeptember 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, általános 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. és 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 módosítása 2016. augusztus 26-án aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

13. 325/2016. (VIII. 10.) 2016.08.10

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja az Önkormányzat Nemzeti Szabadidős – Egészség 

Sportpark Program keretén belül megvalósítandó 400 méteres futókörről szóló 301/2016. (VII. 28.) Kt. határozatát.

     A Határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a futókör megvalósításához mindösszesen bruttó 8.900.000,- Forint keretösszeget 

biztosít a tényleges beruházási költség 50% mértékének megfelelően, melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetése.”

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a szerződéskötést követően 15 napon belül a vállalt önerőt 

megfizesse a Nemzeti Sportközpontok számára.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozat módosításának megfelelő tartalommal a pályázat határidőben benyújtásra került.

14. 324/2016. (VIII. 10.) 2016.08.10

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Nemzeti Sportközpontokat, hogy a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 

Program keretén belül a Budakeszi Sportpálya területén 400 méteres futókör megvalósítása vonatkozásában, a beruházás megkezdése előtt az 

engedélyezési és telepítési terveket Budakeszi Város Önkormányzatával előzetesen egyeztesse le.

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

Sportközpontokat.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül A Nemzeti Sportközpontok a határozatról 2016. szeptember 28-án értesítésre került.

15. 323/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díjat az I. kategóriában a Budakeszi, Fő 

utca 138. szám alatti lakóépületnek, a II. kategóriában a Budakeszi, Jókai utca 63. szám alatti lakóépületnek adományozza, a III. kategóriában nem 

adományoz díjat.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ingatlanok jelenlegi tulajdonosait emléktáblával és oklevéllel, a 

tervezőt oklevéllel díjazza.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti díjakat az augusztus 20-i ünnepi 

képviselő-testületi ülésen adja át a díjazottaknak.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

          2-3. pont: 2016. augusztus 20. A díjak 2016. augusztus 20-án átadásra kerültek.

16. 322/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágos Budakesziért díj adományozásáról szóló 33/2011. (VI. 10.) önkormányzati 

rendelet, valamint a szakmai zsűri javaslata alapján a 2016. évben az alábbi ingatlantulajdonosok részére adományozza a Virágos Budakesziért 

díjat:

(Budakeszi, Táncsics utca 9. – orvosi rendelő és Dió patika)

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

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kitüntetések átadására.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 15 napon belül

      3. pont: 2016. augusztus 21. A díjazottak értesítése megtörtént, a kitüntetések átadása 2016. augusztus 21-én, a Családi Napon megtörtént.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

17. 321/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

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

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

Díszpolgára címet a 2016. évben prof. Dr. Hámori József részére adományozza.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 db díszdoboz és 2 db mappa bruttó 35.000 Ft összegű költségének, valamint a 2 db 

emlékérem bruttó 101.600 Ft összegű költségének fedezetét az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. 

számú mellékletének kiadások, 1.6. Tartalék – általános tartalék sora terhére biztosítja.

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

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

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

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

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

      5. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:  1-2. pont: azonnal

       3. pont: a döntést követő 15 napon belül

       4. pont: 2016. augusztus 20.

       5. pont: negyedévet követő 30 napon belül A díjazott értesítése megtörtént, a kitüntetés átadása 2016. augusztus 20-án megtörtént.

18. 320/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Orvosi Rendelő felújításának megvalósításhoz 100 millió forint folyószámla-hitel keret 

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

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

megjelölt hitelfelvétellel kapcsolatban a tárgyalásokat lefolytassa.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: döntést követő 30 napon belül A határozat okafogyottá vált, az Orvosi Rendelő felújítása finanszírozása forrásának változása miatt.

19. 319/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 15 helyrajzi számú, természetben a 2092 Budakeszi, Széchenyi 

u. 94. szám alatti Nagy Sándor József Gimnázium tisztasági festés munkálatainak elvégzését, mely munkára vonatkozóan vállalkozási szerződést 

köt a BVV Kft.-vel a melléklet szerinti tartalommal. A munkálatok fedezete bruttó 500.000,- forint összeg erejéig az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendeletének 2. számú melléklet kiadások, tartalékok, intézményi fejlesztési tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testületi felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti vállalkozási 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 vállalkozási szerződés 2016. szeptember 20-án aláírásra került, a BVV Kft. A munkát elvégezte.

20. 318/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő felújításával és bővítésével kapcsolatos építészeti-műszaki 

tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi rendelő felújításával és bővítésével kapcsolatos építészeti-műszaki 

tervdokumentáció elkészítése tárgyában a melléklet szerint árajánlatot kér be építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére.

Az ajánlattételi felhívásban az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 18. időpontra módosul.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti árajánlat-bekérőt az alábbi cégeknek 

küldje meg:

- Archiflex Stúdió Építésziroda – Heppes Miklós (Budapest, Ulászló u. 52. - archiflex@archiflex.hu)

- Ép-Adó Kft. – Egyed András (Üröm, Óbor sétány 12.)

- Plánum Bt. - Garay András (Dunakeszi, Táncsics u. 9. – planum@vnet.hu)

- Interra Gold Kft.- Tuloki István (Csongrád, Hunyadi tér 18. – interragold@gmail.com) 

- Építész Stúdió – Sólyom Benedek (Budapest, Krisztina krt. 71. – bence@epstudio.hu)

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület soron 

következő ülésére terjessze be.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal

             3. pont: a döntést követő 15 napon belül

      4. pont: soron következő képviselő-testületi ülés A Képviselő-testület a 331/2016. (VIII. 22.) Kt. Határozatával döntött az ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

21. 317/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó terület rendezéséhez kapcsolódó 

építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

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

érdekében, a melléklet szerint árajánlatot kér be tervezésre és kivitelezésre. 

Az ajánlattételi felhívásban a teljesítési határidő: 2016. október 20.;

az ajánlat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 18. időpontokra módosul.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti árajánlat-bekérőt az alábbi cégeknek 

küldje meg:

- Kertelünk Kft. (Budapest X. ker. Dorogi u. 23. – infor@kertelunk.hu)

- KreaKert Kft. (Budapest I. ker. Lovas út 6/b. – info@kreakert.hu)

- Bau-Garden Táj és Kertépítő Kft. (Halásztelek, Arany J. u. 27. – kertepites@bau-garden.com)

- Kertépítés Most (Budapest XI. ker. Táska u. 5. – hello@kiskertek.com) 

- Míves Kertépítő Kft. (Budakeszi, Batthyány u. 6. – miveskert@miveskert.hu)

- S-Tér Kft. (Budapest, Üllői út 5. – ter@s-ter.hu)

- Lépték-Terv Tájépítész Iroda (Budapest, Visegrádi u. 9. – iroda@leptek.hu)

- Arcadia Garden Kft. (Győr, Pálffy utca 3. – info@arcadiagarden.hu)

- Park Stúdió Kft. (Budapest, Lecke utca 4. – studio@parksudio.hu)

- s73 Kft. (Budapest, Bocskai út 44. – stdio@s73.hu)

- Geum Műterem Kft. (Budapest, Alkotás u. 3. – geum@geum.hu)

- 4D Tájépítész Iroda (Budapest, Vámház krt. 11. – 4dtaj@4dtaj.hu)

- Garten Studio Kft. Táj- és Kertépítész Iroda (Budapest, Czakó utca 13. – info@gartenstudio.hu) A Képviselő-testület a 333/2016. (VIII. 22.) Kt. Határozatával döntött az ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról.

22. 316/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó ingatlanok bontása tárgyában 

folytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesének az SB Dynamic Kft-t (székhely: 1031 Budapest, Városfal u. 3/B, képviseli: Seregi-Deák 

Péter) jelöli meg 12.492.500,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 15.865.475,- Ft összeggel.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a melléklet szerinti tartalommal az SB Dynamic Kft-vel 

(székhely: 1031 Budapest, Városfal u. 3/B, képviseli: Seregi-Deák Péter) 12.492.500,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 15.865.475,- Ft értékben az 1. 

pontban foglaltak szerint, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú 

melléklet Kiadások 2.1 Beruházások sora.

3. 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.-2. pont: azonnal

      3. pont: a döntést követő 15 napon belül A vállalkozási szerződés 2016. augusztus 1-én aláírásra került, a bontási munkálatokat a vállalkozó megkezdte.

23. 315/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkacsoportot hoz létre, melynek tagjai: Szabó Ákos Péter, Ligetiné Komáromi 

Gabriella képviselők és Ohr Alajos alpolgármester. A munkacsoport feladata, hogy határozza meg a Farkashegyi Repülőtéren az Önkormányzat 

részére külön megállapodásban biztosított éves repülőtéri kapacitás értékét, valamint vizsgálja meg annak felhasználási lehetőségeit, illetve tegyen 

javaslatot annak értékesítésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a munkacsoport tagjait, hogy a tárgyalás eredményéről tájékoztassa a képviselő-

testületet. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: döntés követő 15 napon belül A munkacsoport tagjainak értesítése 2016. augusztus 4-én megtörtént.

24. 314/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

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.

25. 313/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

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.

26. 312/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Sándor József utca építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről 

szóló 283/2016. (VII. 19.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a STR Építő Kft. - STRABAG ÁLTALÁNOS Építő Kft-vel a Budakeszi, 

Nagy Sándor József utca útépítés kivitelezésére nettó 16.189.783.- Ft + ÁFA összegben.”

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A határozat a közbeszerzéseket lebonyolító cég részére megküldésre került, a közbeszerzési eljárás adatlapja módosításra 

került.

A módosításnak megfelelő tartalmú szerződés 2016. augusztus 29-én aláírásra került, a műszaki átadás 2016. szeptember 

23-án megkezdődött.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

27. 311/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a József Attila utca építése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményéről szóló 

282/2016. (VII. 19.) Kt. határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft-vel a Budakeszi, József Attila utca 

kivitelezésére nettó 35.350.000.- Ft + ÁFA összegben.”

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A határozat a közbeszerzéseket lebonyolító cég részére megküldésre került, a közbeszerzési eljárás adatlapja módosításra 

került.

A módosításnak megfelelő tartalmú szerződés 2016. augusztus 5-én aláírásra került, a műszaki átadás 2016. szeptember 

26-án megkezdődött.

28. 310/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei komplex közmű auditjának 

elvégzése tárgyában folytatott eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesének a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t (székhely: 1138 Budapest, 

Madarász Viktor utca 47-49. képviseli: Szentpéteri Arnold) jelöli meg 0,- Ft + ÁFA alapdíj és a megtakarítás 30 %-a sikerdíj összegben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítása közvilágítási célú villamos 

energia beszerzéshez a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor 

utca 47-49., képviseli: Szentpéteri Arnold) 0,- Ft + ÁFA alapdíj és a megtakarítás 30 %-a sikerdíj összegben, melynek fedezete az önkormányzat 

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

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Csoportos Energia Beszerzés lebonyolítása földgáz energia 

beszerzéshez a 3. számú melléklet szerinti tartalommal a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-

49., képviseli: Szentpéteri Arnold) 0,- Ft + ÁFA alapdíj és a megtakarítás 30 %-a sikerdíj összegben, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt Energia menedzsment szakértői szolgáltatásra a 4. számú melléklet 

szerinti tartalommal a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., képviseli: Szentpéteri Arnold) 0,- 

Ft + ÁFA alapdíj és a megtakarítás 30 %-a sikerdíj összegben, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) 

rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.- 4. pont szerinti szerződéseket ügyvédi 

ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal A határozatban jelzett szerződés 2016. július 28-án aláírásra került.

29. 309/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a „Budakeszi Város Önkormányzata részére villamos energia beszerzésére 

irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról” szóló 236/2016. (VI. 30.) Kt. határozatát.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A határozat visszavonása a nyilvántartáson átvezetésre került.

30. 308/2016. (VII. 28.) 2016.07.28 Igazgatási Osztály

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

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Helyi Óvodai Nevelési Programját.

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

Szivárvány Óvoda intézményvezetőjét.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az intézményvezető értesítése megtörtént, a Nevelési Program aláírása 2016. augusztus 31-én megtörtént.

31. 307/2016. (VII. 28.) 2016.07.28 Igazgatási Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dietetikus szakértői vélemény alapján felkéri a Pensio Kft-t, hogy a szakértői 

véleményben leírt hiányosságok kiküszöbölésére intézkedési tervet dolgozzon ki és annak megfelelően folytassa tevékenységét a megfelelő 

közétkeztetés biztosítása érdekében.

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

ügyvezetőjét.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: a 2016/2017. tanév kezdetéig

                  2. pont: 2016. augusztus 15. Az értesítés aláírása 2016. augusztus 9-én megtörtént, a küldeményt tértivevény szerint 2016. szeptember 9-én vették át.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

32. 306/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Budakeszi 3633/5 hrsz.-ú, természetben az 

Erdőalja utca 5. szám előtti „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlant közterületté nyilvánítja.

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

szükséges eljárás(ok) megindításáról és felhatalmazza az eljárás(ok) során szükséges jognyilatkozatok megtételére, valamint dokumentumok 

aláírására.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az eljárást megindító dokumentumok a Földhivatal részére 2016. szeptember 1-én megküldésre kerültek.

33. 305/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti mintaszerződést fogad el a Budakeszi külterület 072/7 hrsz.-ú, 3,5548 ha területű, 

legelő megnevezésű ingatlanra vonatkozóan a melléklet szerinti tartalommal, azzal, hogy a bérleti díj 17 Ft/m2/nap + ÁFA összegben, a szerződés 

időtartama maximum 10 nap időtartamban kerüljön meghatározásra.

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

megfelelően a bérleti szerződéseket ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül További intézkedést bérleti igény jelzésekor igényel.

34. 304/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, Nagy Sándor József utca középső szakaszának felújítását.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a GeoTeszt Környezetgazdálkodási és Kultúrmérnöki 

Szolgáltató Kft-vel (1112 Budapest, Kérő u. 20.) 2006. március hónapban elkészített részletes pince-tömbtanulmány felülvizsgálata tárgyában.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti tartalommal a vállalkozási 

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2. pont szerinti feladatra 200.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az 

önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 2. számú melléklet, kiadások 1.6. Tartalékok, Általános tartalék sora.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 4. pont értelmében készítse elő az önkormányzat 

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

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

                  5. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

           5. pont: negyedévet követő 30 napon belül Az utca martaszfalttal történő borítása megtörtént, a határozat 2-5. pontjai okafogyottá váltak.

35. 303/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV Kft.-vel a Budakeszi, 2306/88 helyrajzi számú, 

Honfoglalás sétány mellett lévő játszótér fejlesztése tárgyában a melléklet szerinti tartalommal, melynek fedezete legfeljebb bruttó 1.605.530,- forint 

összeg erejéig az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) rendeletének 1.6 tartalékok, fejlesztési céltartalék, általános 

tartalék sora, melyet a fejlesztési célra eddig beérkezett társadalmi felajánlások összegével – 152.500 Ft-al – csökkenteni kell.

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

ellenjegyzést követően - aláírja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, hogy az 1. pont szerinti fejlesztés 

kivitelezése során felhasználható-e az önkormányzat által végzett egyéb beruházásoknál kitermelt föld.

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

      3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

      2. pont: a döntést követő 15 napon belül

      3. pont: a döntés követő 30 nap A vállalkozási szerződés 2016. szeptember 16-án aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

36. 302/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 200 méteres futókör 

megvalósítására a 2306/88 hrsz. területen (Paplanhát út és Honfoglalás sétány közti terület), önerő biztosítása nélkül.

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. augusztus 15.

A határozat okafogyottá vált, mivel a két kérelem benyújtása nem engedélyezett. A 301/2016. (VII. 28.) Kt. Határozat szerinti 

kérelem - 400 méteres futókör - került benyújtásra.

37. 301/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 400 méteres futókör 

megvalósítására a Budakeszi Sportpálya területén.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a futókör megvalósításához mindösszesen bruttó 6.000.000,- Forint önerőt biztosít, 

melynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetése.

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

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2. pontban szereplő összeget a 2017. évi 

költségvetésbe tervezze be.

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

                  4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal

                  3. pont: 2016. augusztus 15.

       4. pont: 2017. február 15. A pályázat - a későbbi módosításnak megfelelően - határidőre benyújtásra került, elbírálása még nem történt meg.

38. 300/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Sebestyén László (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmet nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kültéri sportparkok 

megvalósítására az alábbiak szerint:

- megvalósítani kívánt sportparkok számai és típusai: 

1. Budakeszi Sportpálya területén (2415 hrsz.) D típusú

2. Erkel Ferenc Művelődési Központ melletti területen (1387 hrsz.) D típusú

3. Kert utca és a Domb utca kereszteződésénél (030/29 hrsz.) D típusú

4. Tavasz utca és a Táncsics Mihály utca által határolt területen (535 hrsz.) B típusú

- 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. augusztus 15. A kérelem határidőben benyújtásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére, elbírálása még nem történt meg.

39. 299/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

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

összegét 3.500.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. augusztus 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, általános 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. és 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 módosítása 2016. augusztus 9-én aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

40. 298/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Balló Orsolya Tímea 

(Műszaki Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi közterületek zöldfelületeinek karbantartásáról szóló árajánlati felhívást 

eredménytelennek nyilvánítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy a közterületek zöldfelületeinek 

hatékonyabb karbantartására vonatkozóan dolgozzon ki újabb javaslatot a Képviselő-testület számára, mely ajánlatkérés terjedjen ki Budakeszi 

város egész területére és külön vizsgálja meg az Erkel utcai CBA áruház környezetének állapotát.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy a koncepciót terjessze a soron 

következő Képviselő-testületi ülésre. 

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

   2. és 3. pont: Páczi Erzsébet Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság Elnöke

Határidő: 1. pont: azonnal

      2.- 3. pont: a soron következő rendes Képviselő-testületi ülés Az ajánlattevő vállalkozások 2016. szeptember 23-án értesítésre kerültek.

41. 297/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kívánja végeztetni a Budakeszi 1489 hrsz-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Petőfi u. 

18. szám alatti Mezei Mária Ház teljes faanyag-szerkezetének állapotfelmérését, melynek fedezete bruttó 200.000,- forint összeg erejéig az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendeletének 1.6. tartalékok, fejlesztési céltartalék, lakásfenntartási alap sora.

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

cégek részére küldje meg:

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

szerződést - ügyvédi ellenjegyzést követően - megkösse.

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

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

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

                  4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

      4. pont: negyedévet követő 30 napon belül

Az ajánlatkérők a határozatban jelzett vállalkozások részére megküldésre kerültek. A nyertes ajánlattevő Hegedűs István 

Péter volt, aki a munkát megkezdte, elvégzésének határideje 2016. október 15. A szerződés 2016. szeptember 28-án az 

Önkormányzat részéről aláírásra került.

42. 296/2016. (VII. 28.) 2016.07.28 Igazgatási Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt az Expanzió Kft-vel (cím: 1052 Budapest, Városház u. 3-5, II. 

em. 4. ajtó) a Budakeszi Árpád fejedelem téri új általános iskolához kapcsolódó igényfelmérés, megvalósíthatósági szakmai tanulmány elkészítésére 

nettó 1.500.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 1.905.000,- Ft összegben, melynek fedezete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 

16.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet Kiadások 1.6. Tartalékok, azon belül az általános tartalék sora.

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

ellenjegyzést követően aláírja.

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

önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 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 15 napon belül

       3. pont: negyedévet követő 30 napon belül A megbízási szerződés aláírása 2016. augusztus 17-én megtörtént.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

43. 295/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja az Árpád fejedelem térre vonatkozó településrendezési eszközök 

módosítására vonatkozó eljárást és a partnerségi egyeztetést.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az Árpád fejedelem tér területére 

vonatkozó Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos tervezői ajánlattételi felhívást.

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

küldje meg:

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-fejedelem térre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására bruttó 

6.000.000,-Ft keretösszeget biztosít, mely összeg fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati 

rendelet 2. melléklet 2.1. Beruházások sora.

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

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.- 4. pont: azonnal

 5. pont: 2016. augusztus 29.

Az ajánlatkérők 2016. augusztus 3-án megküldésre kerültek a határozatban jelzett vállalkozóknak. Az ajánlatok bontására 

2016. augusztus 12-én került sor.

A nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésének napirendjén 

szerepel.

44. 294/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt a Keszi-Art Egyesülettel (székhely: 2092 Budakeszi, Rákóczi 

u. 1. 36/B., bírósági nyilvántartási szám: 13-02-0006353, adószám: 18334519-1-13, képviseli: Dévényi János, elnök) az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 60. évfordulójának emlékére rendezendő kiállításai megszervezésének támogatására, 100.000,- Ft összegben, melynek fedezetét 

az Önkormányzat 2016. évi költségvetése 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, általános tartalék sora terhére biztosítja.

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

ellenjegyzést követő aláírására.

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

Keszi-Art Egyesület elnökét.

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

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

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

                  4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

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

             4. pont: negyedévet követő 30 napon belül A támogatási szerződés 2016. augusztus 26-án aláírásra került.

45. 293/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

dr. Somogyi Farkas József 

(BÖT)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a FŐNIX-MED Zrt-vel 2001. április 9-én kötött szerződést rendes felmondással meg 

kívánja szüntetni és a sürgősségi betegellátásra vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírását kezdeményezi a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 

(BÖT) alábbi településeivel közösen: Budajenő, Nagykovácsi, Remeteszőlős, Páty, Telki.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációját a 

soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről értesítse a FŐNIX-MED Zrt-t és 

az érintett települések polgármestereit. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

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

      3. pont: a döntés követő 15 napon belül

Az engedélyezési és finanszírozási kérdések miat a nyertes ajánlattevő ismerete nélkül nem lehet felmondani a tárgyi 

szerződést. A közbeszerzési eljárás dokumentációja előkészítés alatt áll.

46. 292/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Tuba Viktória (Igazgatási 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Főnix-Med Zrt. 2015. évi beszámolóját.

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

vezérigazgatóját.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Az értesítés aláírása 2016. augusztus 11-én megtörtént, a küldeményt tértivevény szerint 2016. augusztus 17-én átvették.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

47. 291/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Tuba Viktória (Igazgatási 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi Köztemető fenntartása és üzemeltetése tárgyában hozott 270/2016. (VI.30.) 

számú határozata alapján a kegyeleti közszolgáltatási szerződést a „Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat” Temetkezési Kft-vel 2017. szeptember 10. 

napjáig köti meg a melléklet szerinti tartalommal, az V. 2. pont módosításával:

„2. A Megbízott a temető fejlesztése céljából köteles 4.000.000.- Ft-ot, azaz Négymillió forintot a szerződést követő 30 napon belül megfizetni 

Megbízó javára.”

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: döntést követő 30 napon belül A közszolgáltatási szerződés módosításának aláírása 2016. augusztus 10-én megtörtént.

48. 290/2016. (VII. 28.) 2016.07.28 Igazgatási Osztály

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsődék felvételi kérelmeinek elutasítása elleni fellebbezéseket a melléklet szerinti 

határozattal elutasítja az alábbi gyermekek esetében: Császár Szabolcs Miklós, Egri Borbála, Halmen Zalán, Harasztosi Ilona, Kovács Jázmin 

Emese, Olosz Dániel, Samu Edit Szofia, Surányi Sarolt, Wunderle Jázmin Hanna, és egyben értesíti a gyermek törvényes képviselőjét a bölcsődei 

várólistára helyezésről. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt tartalommal elfogadja a bölcsődei felvételi kérelmek ügyében írt 

fellebbezésekkel kapcsolatos határozat tervezetet és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a melléklet szerinti határozatokat aláírja és megküldje az 

1. pontban meghatározott gyermekek törvényes képviselőinek.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

     2. pont: a döntést követő 15 napon belül A határozatok aláírása 2016. augusztus 8-án megtörtént, a küldeményt tértivevény szerint 2016. augusztus 10-én vették át.

49. 289/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budapesti Közlekedési Zrt-vel szemben fennálló egyes kötelezettségek 

teljesítéséről szóló 173/2016. (V. 19.) Kt. határozat 1. pontját az alábbiak szerint:

„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 50.087.167.- Ft kötelezettségét két részletben kívánja 

megfizetni az alábbiak szerint:

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

- 25.423.307.- Ft 2016. július 28-ig.

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

sora.”

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal A határozatban jelzett összeg első részlete 2016. június 8-án, második részlete 2016. július 28-án megtörtént.

50. 288/2016. (VII. 28.) 2016.07.28

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelképesen örökbe fogadja egy éves időtartamra a Budakeszi Vadasparkban látogatható 

Buda és Keszi nevű Przewalski-lovakat, és a Budakeszi Vadasparkot 100.000 Ft keretösszeggel támogatja, amelynek fedezetét az önkormányzat 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének kiadások, 1.6. Tartalék – általános tartalék sora terhére 

biztosítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerint 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 támogatási szerződés 2016. augusztus 24-én aláírásra került.
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a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére
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51. 287/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatokat kér be a Budakeszi belterület, 16 helyrajzi számú ingatlanon található orvosi 

rendelő épületének felújításával és emelet ráépítésével kapcsolatban az engedélyes terveinek elkészítésére, engedélyeztetésére, kiviteli tervek 

elkészítésére vonatkozóan a tervezési program szerint.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlatkérő megküldéséről az alábbi 

cégek részére:

- Kajdócsi Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.)

- TECTUM-ART Építésziroda (2364 Ócsa, Viola utca 9.)

- Sólyom Benedek, Építész Stúdió (1016 Budapest, Krisztina krt. 71. V.em.2.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti ajánlatok beérkezését követően felkéri a polgármestert, hogy a soron 

következő testületi ülésre terjessze be a beérkezett árajánlatokat és mellékleteit képező koncepció terveket a testület felé döntésre.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1: azonnal

                  2. pont: döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: soron következő képviselő-testületi ülés A Képviselő-testület a 318/2016. (VII. 28.) Kt. Határozatával döntött az ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról.

52. 286/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Magyar-Boros Andrea 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a területi védőnő kinevezéséről szóló 269/2016. (VI. 30.) Kt. határozatát.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a területi védőnő munkakör betöltésére vonatkozóan a határozat melléklete szerinti 

tartalommal pályázatot ír ki.

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

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

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A pályázat a határozatban jelzett felületeken megjelentetésre került. A döntéshozatal határideje: 2016. szeptember 26-a, a 

döntésről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. októberi ülésének napirendjén fog szerepelni.

53. 285/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Bogár-Szabóné Szita Edit 

(Műszaki Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatokat kér a Budakeszi Iskola közben, valamint az érintett Fő utcában lévő 

ingatlanok vízellátására szolgáló vízvezeték engedélyes terveinek elkészítésére, engedélyeztetésére, kiviteli tervek elkészítésére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az ajánlatkérők megküldéséről az alábbi 

cégek részére:

- KulTerv Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Bt. (1107 Budapest, Fogadó utca 4.)

- PELIKÁN PLUSZ Bt. (1164 Budapest, Cinke utca 21/A.)

- Csatorna-Víz Szerviz Kft. (1225 Budapest, Angeli út 1/b)

- Közműterv 2006 Mérnöki, Tervező Kft. (1221 Budapest, Gerinc utca 128. 2. em. 1.)

- FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház utca 37.)

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

ellenjegyzést követően a szerződést aláírja.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti szolgáltatás megrendelésére bruttó 900.000 Ft keretösszeget biztosít, 

melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások 

sora.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a lakosokkal a vízbekötéssel 

kapcsolatos technikai részletekről és az esetleges anyagi hozzájárulás mértékéről.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: a döntést követő 30 napon belül

                  5. pont: a döntést követő 90 napon belül

Az ajánlatkérők kiküldésre kerültek további vállalkozásoknak is. Az összesen 10 db ajánlat 2016. szeptember 21-ig 

beérkezett.

A hiányzó fedezet miatt három körös pályázatatás indult.

54. 284/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti együttműködési megállapodást köt az Izgiland Kft-vel (székhely: 2161 

Csomád, Verebeshegy utca 13.; cégjegyzékszám: 13-09-164402; adószám: 24373214-2-13; képviseli: Bán Gábor ügyvezető).

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerint együttműködési megállapodás ügyvédi 

ellenjegyzést követő aláírására.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül Az együttműködési megállapodás 2016. július 20-án aláírásra került.

55. 283/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi, József Attila utca és Nagy Sándor József utca útépítése 

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

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a STR Építő Kft. - STRABAG ÁLTALÁNOS Építő Kft-vel a Budakeszi, 

Nagy Sándor József utca útépítés kivitelezésére bruttó 20.561.024,- Ft összegben.

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

aláírására, a Kbt. által előírt tíz napos moratórium letltét követően.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A szerződés a 312/2016. (VII. 28.) Kt. Határozatban foglalt módosításokkal 2016. augusztus 29-én aláírásra került. A munka 

elvégzésre került, a műszaki átadás 2016. szeptember 23-án megkezdődött.
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56. 282/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi, József Attila utca és Nagy Sándor József utca útépítése 

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

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a JÓ-ÉP Építőipari Szolgáltató Kft-vel a Budakeszi, József Attila utca 

kivitelezésére bruttó 44.894.500,- Ft összegben.

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

aláírására, a Kbt. által előírt tíz napos moratórium letltét követően.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül

A szerződés a 311/2016. (VII. 28.) Kt. Határozatban foglalt módosításokkal 2016. augusztus 5-én aláírásra került. A munka 

elvégzésre került, a műszaki átadás 2016. szeptember 23-án megkezdődött.

57. 281/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5.455.524,- Ft erejéig többlet forrást biztosít a József Attila utca és a Nagy Sándor József 

utca építésére, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 2. számú melléklet, kiadások 1.6. 

Tartalékok, Általános tartalék sora.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

A költségvetési rendelet módosításáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésén kerül 

beterjesztésre.

58. 280/2016. (VII. 19.) 2016.07.19

Borsodiné Gláser Krisztina 

(Főépítész)

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó terület rendezéséhez kapcsolódó 

építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése tárgyában folytatott eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntésről az érvényes ajánlatot benyújtó cég 

képviselőjét értesítse.

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

érdekében, a melléklet szerint árajánlatot kér be építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére, az alábbi módosítással:

- a tüdőgondozó épületére vonatkozóan tervdokumentációra történő ajánlatkérés törlésre kerül,

- „Az ajánlat kötelezően benyújtandó mellékletei:” pontjában, a „városi köztér, zöldfelület rendezésre vonatkozó referencia (legalább 10.000 fő, vagy 

a feletti városban (vagy fővárosi kerületben) végzett hasonló jellegű tervezési feladatról)” szövegrész helyébe, a„városi köztér, zöldfelület rendezésre 

vonatkozó referencia (városban, vagy fővárosi kerületben) végzett hasonló jellegű tervezési feladatról)” szöveg lép.

- „Megmaradó, egyelőre bontásra nem kerülő épületek:” szövegcím utolsó mondata törlésre kerül.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2. pont szerinti árajánlat-bekérőt az alábbi cégeknek 

küldje meg:

- Kajdócsi Építész Stúdió Kft. (1025 Budapest, Szépvölgyi út 34.)

- TECTUM-ART Építésziroda (1034 Budapest, Kecske utca 25.)

- Sólyom Benedek, Építész Stúdió (1016 Budapest, Krisztina krt. 71. V.em.2.)

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat a Képviselő-testület soron 

következő ülésére terjessze be.

A Képviselő-testület a 317/016. (VII. 28.) Kt. Határozatával döntött az ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról.

59. 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 vége, az 

elbírálás a pályázat kiírójának értesítése szerint az eredeti határidőhöz képest csúszik.

60. 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 okafogyottá vált, mivel a Képviselő-testület 316/2016. (VII. 19.) Kt. Határozata alapján az Önkormányzat a teljes 

terület bontásának elvégzésére kötött vállalkozási szerződést.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

61. 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 A Képviselő-testület a 280/2016. (VII. 19.) Kt. Határozatával döntött az ajánlattételi felhívás eredménytelenné nyilvánításáról.

62. 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. Ügyfél a vételi ajánlatot nem fogadta el, a Képviselő-testület 

2016. augusztus 22-i ülésén a 366/2016. (VIII. 22.) Kt. Határozatával döntött a kisajátítási eljárás megindításáról.

63. 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. A vállalkozási szerződés 2016. augusztus 8-án aláírásra került.

64. 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.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

65. 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 megtörtént, a pályázat nyertesként kiválasztásra került, a projekt 

3.870.000,- Ft támogatásban részesült.

66. 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 nyertesként kiválasztásra került, megvalósítása megkezdődött.

67. 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.

68. 260/2016. (VI. 30.) 2016.06.30 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 árajánlatok beérkeztek, a legjobb ajánlatot a Tóni-Busz Kft. Adta. A vállalkozási szerződés 2016. augusztus 17-én 

aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

69. 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 két körben, július 28-án és szeptember 5-én kiküldésre kerültek, az ajánlatok beérkeztek. Az elbírálásukról 

szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. októberi ülésén kerül beterjesztésre.

70. 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 a kérelem megküldésre került, azt tértivevény szerint 2016. augusztus 15-én vették át.Tekintettel arra, 

hogy belső szabályzatuk az elbírálás rendjét úgy szabályozza, hogy csak a negyedévet megelőző 60 napon benyújtott 

kérelmekkel foglalkoznak érdemben, ezért érdemi választ legkorábban 2016 év végén fognak adni.

71. 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 határozat módosításáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésének napirendjén szerepel.

72. 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 Az adásvételi szerződés aláírása 2016. július 28-án megtörtént.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

73. 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 kerüte, a szándéknyilatkozatok beérkeztek, a szerződés előkészítés 

alatt áll. Az elidegenítéshez az ingatlanon telekalakítási eljárás lefolytatása szükséges, ehhez a záradékolt változási vázrajz 

beérkezésére várunk. A telekalakítási eljárást követően kerülhet sor az adásvételi szerződés aláírására.

74. 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 lezárult, eredményéről a Képviselő-testület októberi ülésére előterjesztés készül.

75. 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.

76. 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 2016. szeptember 27-én aláírásra került.

77. 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.

A lakók nyilatkozata alapján az út kialakításának kérelmezésétől elállnak.

78. 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 októberi ülésén kerül beterjesztésre.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

79. 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 2016. június 30-án. A leltár elkészült. Az ingatlan kiürítése 

jeleneg is folyamatban van.

80. 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

A felmérés első lépéseként a Képviselő-testület 297/2016. (VII. 28.) Kt. Határozatával faanyag-szakértő kiválasztását 

kezdeményezte. A felmérés és a felújítási munkálatok tervezése a szakértő véleményének fényében történhet meg.

81. 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.

82. 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.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

83. 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 szeptember végén várható. A vállalkozási szerződés ezt követően írható alá.

84. 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 Kérelmező tájékoztatása augusztus 19-án megtörtént.

85. 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 2016. június 8-án és 2016. szeptember 28-án is értesítésre kerültek.

86. 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.

Az összeg megfizetésével kapcsolatban további tárgyalások vannak folyamatban, a határozat módosításra került a 

Képviselő-testület 337/2016. (VII. 28.) Kt. határozatával.

87. 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 2016. szeptember 16-án aláírásra került.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

88. 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. A szervezetek közül a 

Magyar Vöröskereszt még nem írta alá az együttműködési megállapodást, részükre a dokumentum 2016. szeptember 28-án 

postázásra került.

89. 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 Képviselő-testület 289/2016. (VII. 28.) Kt. Határozatával döntött a határozat módosításáról.

90. 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.

91. 165/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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 használatba adási szerződés aláírása 2016. szeptember 23-án megtörtént.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

92. 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 támogatási szerződés 2016. augusztus 4-én aláírásra került.

93. 155/2016. (04. 27.) 2016.04.27

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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 és az értékbecslést - 80 millió forint - megkapta. A 

dokumentumokkal kapcsolatban a mai napig nem reagált.

94. 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, a pályázat kiírójának tájékoztatása szerint októberben várható.

95. 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, a pályázat kiírójának tájékoztatása szerint októberben várható.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

96. 135/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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 geodéziai felmérés készült, mely megállapította, hogy a földrészlet szolgalmi 

joggal és ráépítéssel terhelt. Az ingatlan viszonyainak rendezése folyamatban van, a szerződéskötésről szóló előterjesztés 

ezt követően kerülhet a Képviselő-testület elé.

97. 134/2016. (03. 31.) 2016.03.31

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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. A 

telek valós nagyságának megállapításához geodéziai felmérés készült, mely megállapította, hogy a földrészlet ráépítéssel 

terhelt. Az ingatlan viszonyainak rendezése folyamatban van, a szerződéskötésről szóló előterjesztés ezt követően kerülhet 

a Képviselő-testület elé.

98. 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, kiírójának tájékoztatása szerint októberre várható.

99. 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 határozat a projekt megvalósításának megváltozása miatt okafogyottá vált.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

100. 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 a reklámgazdai feladatok ellátására szóló pályázat kiírásáról 

szóló előterjesztés keretében, a Képviselő-testület 2016. októberi ülésén történik meg.

101. 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 nyilvántartás elkészült, a Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre áll.

102. 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 vállalkozási szerződés 2016. szeptember 23-án aláírásra került.

103. 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 módosításáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. októberi ülésén 

kerül beterjesztésre.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

104. 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.

105. 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. A kért gazdaságossági számítások megérkeztek, ezek alapján 

megkezdődött annak vizsgálata, hogy a projekt megvalósításához milyen pályázati források vehetők igénybe.

106. 71/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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, arról a 

Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésén dönt. Ezt követően a szerződés 2016. október 15-ig aláírásra kerül.

107. 69/2016. (02. 25.) 2016.02.25

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

108. 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.

109. 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 

került sor. A nyertes ajánlattevő kiválasztása az Áprád Fejedelem térre vonatkozó HÉSZ módosítás egyeztetési szakaszának 

lezárását követően történhet meg.

110. 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 lefolytatásra került, melynek alapján energetikai audit eljárás indult.

111. 493/2015. (12. 15.) 2015.12.15

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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, a tárgyalások 

megszakadtak.

112. 460/2015. (11. 26.) 2015.11.26

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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. 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 helyzet rendezéséről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésének napirendjén szerepel.

114. 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 pályázati finaszírozásból valósul meg, melyhez az OORI koncepciót dolgozott ki és azt az 

Önkormányzat rendelkezésére bocsátotta. Az illetékes szakminisztérium jelzése alapján 2017-ben nyílik olyan pályázati 

lehetőség, mellyel a projekt megvalósítható lesz.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

115. 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, ám 

egyeztetése nem történt meg, ám végrehajtása okafogyottá vált, mivel a Képviselő-testület a 329/2016. (VIII. 22.) Kt. 

határozatával döntött a középtávú fejlesztési terv benyújtásáról.

116. 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.

117. 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.

118. 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.

119. 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.

120. 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

A Polgármesteri Hivatal és a BVV Kft. véleménye szerint a BVV az intézményekhez és a sportpályához hasonlóan a 

Farkashegyi Repülőtér tekintetében is el tudja látni az üzemeltetési feladatokat.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

121. 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. Az iskola igazgatója jelezte, hogy a beruházás az 

fenntartóváltás miatt önkormányzati részről okafogyottá vált.

122. 340/2015.(9.24.) 2015.09.24

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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.

123. 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 nem ülésezett.

124. 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 Fővárosi Vízművek szakvéleménye szerint a közművek megépítése jelen állapotban nem lehetséges, ahhoz az utca 

kiszabályozása és kiszélesítése szükséges.
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Lejárt határidejű határozatok

a Képviselő-testület 2016. szeptember 29-i ülésére

 Cím Ülés dátuma Felelős Határozat szövege Szöveges státuszjelentés

125. 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 szerepel.

126. 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.

127. 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, beterjesztése a HÉSZ módosítását igényli, tekintettel arra, hogy a rendelkezéseinek egy 

részét a HÉSZ-be kell beépíteni.

Beszámoló lezárva: 2016. szeptember 28.
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