
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

1. 418/2016. (XI. 08.) Kt.

A „Magyarországon 

található I. világháborús 

hadisírok és emlékművek 

felújítása” témában kiírt 

pályázaton történő 

részvételről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 

meghirdetett I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása támogatása pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint: 

- tárgy: Budakeszi Városban található I. világháborús emlékmű és hadisírok helyreállítása

- támogatás megpályázott összege: bruttó 2.500.000,- Ft

- önerő: nincs.

 

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

Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum részére.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  2016. november 14.

Sebestyén László 

(Projektmenedzser) A pályázat határidőben, 2016. november 10-én benyújtásra került.

2. 417/2016. (XI. 08.) Kt.

Nagy Gáspár költő 

emlékére készült szobor 

állításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a határozat melléklete szerinti tervek alapján a Jobb Kor Polgári Egyesület 

(székhely: 2092 Budakeszi, Reviczky u. 40., bírósági nyilvántartási szám: 13-02-0004936, képviseli: Dalotti Tibor elnök) által Nagy Gáspár költő 

emlékére állítandó szobor elhelyezéséhez a természetben Budakeszi Fő téren található, Budakeszi 1811/2 hrsz. ingatlanon.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 150.000,- Ft keretösszeg erejéig támogatja az 1. pont szerinti szobor melléklet 

szerinti megvilágítását és felkéri a BVV Kft-t a világítótestek kiépítésével kapcsolatos munkák elvégzésére, a 2016. évi támogatási szerződésben 

biztosított támogatási összeg terhére.

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

Kor Polgári Egyesület elnökét, a 2 pont szerinti döntésről pedig Bozsik Ádámot, a BVV Kft. ügyvezetőjét.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szobor felállításával kapcsolatos változás 

bejelentő dokumentációt küldje meg a Pro Regio Nonprofit Közhasznú Kft-nek.

Felelős:   1. és 3-4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 30 napon belül

                3. pont: a döntést követő 8 napon belül

                4. pont: a döntést követő 15 napon belül

Gyimesi Péter (Titkársági 

Csoport)

A Jobb Kor Polgári Egyesület és a BVV Kft. A határozatról 2016. november 14-én értesítésre került.

A Pro Regio NKft. Részére a változásbejelentéssel kapcsolatos dokumentáció 2016. november 15-én megküldésre került, 

általános eljárási idejük 15 nap.

3. 416/2016. (X. 27.) Kt.

A lejárt határidejű 

határozatokról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  azonnal

Gyimesi Péter (Titkársági 

Csoport) További intézkedést nem igényel.

4. 415/2016. (X. 27.) Kt.

A polgármester, valamint 

a főállású alpolgármester 

által a két képviselő-

testületi ülés között 

folytatott fontosabb 

tárgyalásokról és 

eseményekről szóló 

beszámolóról

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

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport) További intézkedést nem igényel.

5. 414/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi Város 

Idősügyi Tanács 

2015/2016. évi 

beszámolójáról, valamint 

a 2017. évre vonatkozó 

feladattervről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi Város Idősügyi Tanácsának 2015. és 

2016. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, valamint a 2017. évre vonatkozó feladattervét. 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály) Az Idősügyi Tanács elnöke a határozatról 2016. november 14-én értesítésre került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

6. 413/2016. (X. 27.) Kt.

Területi védőnő álláshely 

meghirdetéséről

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

tartalommal pályázatot ír ki.

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

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

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

Salamon Emese 

(Titkársági Csoport)

A határozat mellékletét képező pályázati felhívás az Önkormányzat honlapján és a kozigallas.gov.hu portálon 2016. november 

7-én megjelentetésre került. A jelentkezés határideje 2017. január 13. Az elbírálás határideje: 2016. január 26. Ennek 

megfelelően a Képviselő-testület 2016. januári ülésén dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról.

7. 412/2016. (X. 27.) Kt.

Területi védőnői 

munkakör betöltésére kiírt 

pályázat eredményéről

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 286/2016. (VII. 19.) Kt. határozattal a Budakeszi Város Önkormányzata által működtetett 

Védőnői Szolgálatnál kiírt védőnői pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Salamon Emese 

(Titkársági Csoport) További intézkedést nem igényel.

8. 411/2016. (X. 27.) Kt.

Komplex műszaki ellenőri 

feladatok ellátásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete keretszerződést köt a melléklet szerinti tartalommal az UTIBER Közúti Beruházó Kft-vel 

(1119 Budapest, Csóka u. 7-13.) a Budakeszi komplex műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában. 

 

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

követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály) A határozat szerinti szerződés előkészítésre került, jelenleg aláírás alatt áll.

9. 410/2016. (X. 27.) Kt.

A Kardio-Ép Bt-vel kötött 

keret-megállapodás 

felmondásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felmondja a KARDIÓ-ÉP Bt-vel 2014. 09. 04-én kötött 2014/0000279 számú 

keretszerződést. 

 

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

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály) A Kardio-Ép Bt-nek írandó értesítés jelenleg előkészítés alatt áll.

10. 409/2016. (X. 27.) Kt.

Új térfigyelő kamera 

elhelyezéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2092 Budakeszi, Knáb János utca- Temető utca kereszteződésébe térfigyelő kamerák 

vásárlására és szerelésére bruttó 500.000,- Ft-os keretösszeget határoz meg, mely összeg fedezete maximum bruttó 380.000.-Ft-ig az Önkormányzat 

2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.6 Tartalék, általános tartalék sora, bruttó 120.000.-Ft-ig a 

Budakesziért Függetlenek Egyesülete hozzájárulása. 

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

küldje meg:

 

- Hoeller Electronic Kft. (2092 Budakeszi, Fő utca 29.)

- CamSystems Kft. (2235 Mende, Dobó István utca 15.)

- STOVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Agancs utca 30-32.)

- EXTRICO Systems Hungary Zrt. (1033 Budapest, Búza utca 12-14.).

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

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: soron következő rendes képviselő-testületi ülés

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Az árajánlatbekérők kiküldésre kerültek. A bontás 2016. november 16-án megtörtént, a legkedvezőbb ajánlatot a CamSystems 

Kft. Adta, a tárgyi szerződés előkészítés alatt áll.

11. 408/2016. (X. 27.) Kt.

Fejlesztési hitel 

felvételéről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi fejlesztési célok megvalósításának tekintetében fejlesztési célú hitelt kíván 

igénybe venni:

- orvosi rendelő 400.000.000.- Forint

- új fejlesztési terület feltárása, Telki úti csatlakozással: 28.000.000.- Forint

- Budakeszi Fő utca forgalmának gyorsítása érdekében: 15.000.000.- Forint

- Közvilágítás fejlesztése: 157.000.000.- Forint.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata a melléklet szerinti célok megvalósításához szükséges hitelt az alábbi konstrukcióban kívánja igénybe venni:

·         igényelt maximum hitelösszeg: 600.000.000,- Ft

·         rendelkezésre tartási idő: szerződéskötéstől számított 2 év

·         futamidő: legalább 15, legfeljebb 20 év

·         türelmi idő: szerződéskötéstől számított 2 év

·         teljeskörű költségmentesség

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztések megvalósításához szükséges 

hitelfelvétellel kapcsolatban a jogszabályok szerint szükséges versenyeztetési eljárásokat 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.-2. és 3. pont: azonnal

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

Az igénybejelentés 2016. november 21-én leadásra került.

Az OTP felé benyújtandó hitelkérelem részletei kimunkálásra kerültek, a végleges kérelem jelenleg aláírás alatt áll.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

12. 407/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi orvosi 

ügyelet közbeszerzési 

eljárásának 

megindításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sürgősségi betegellátást a 293/2016. (VII. 28.) Kt. határozatának megfelelően Budajenő, 

Nagykovácsi, Páty, Remeteszőlős, Telki településekkel együtt kívánja biztosítani, mely ellátás tárgyában a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 

keretein belül kíván nyílt közbeszerzési eljárást lefolytatni a melléklet szerinti tartalommal és azzal a módosítással, hogy Budakeszi vonatkozásában az 

ügyeleti idő kezdete 18:00 óra helyett 16:00 órától szerepeljen a közbeszerzési kiírásban.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elnökét, hogy a többi érintett 

település jóváhagyását követően az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást folytassa le és annak eredményéről a településeket értesítse.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban rögzített nyílt közbeszerzési eljárás 

győztesével sürgősségi betegellátásra (orvosi ügyeleti ellátásra) vonatkozó szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően megkösse.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 30 napon belül

                3. pont: a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

2016. november 24-ig bezárólag minden érintett település döntött az orvosi ügyeleti szolgáltatás felmondásáról. Jelenleg egy 

település nem küldte még meg a tárgyban született határozatot, ennek beérkezését kövőetőn az eljárás haladéktalanul 

megindításra kerül, az ehhez kapcsolódó dokumentumok előkészítésre kerültek.

13. 406/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi, Zichy Péter 

utcában parkoló 

kialakításról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlatot kér be a Budakeszi, Zichy Péter utcában parkoló kialakítás tervének 

elkészítésére a melléklet szerinti tartalommal.

 

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

küldje meg:

- TANDEM Mérnökiroda Kft. (1033 Budapest, Polgár utca 12.)

- THEATERV Kft. (2040 Budaörs, Nefelejcs u. 14. I. 4.)

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

 

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

ellenjegyzést követően – a tervezési szerződést megkösse, melynek fedezete 200.000.-Ft, azaz kétszázezer forint erejéig az Önkormányzat 2016. évi 

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

részletezett 4. Általános tartalék sora.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 5 napon belül

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

Az árajánlat-bekérők 2016. november 25-én megküldésre kerültek a határozatban jelzett vállalkozások részére. A 

legkedvezőbb ajánlatot az Ép-Totál Kft. Adta, a szerződéskötés folyamatban van.

14. 405/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi, Tiefenweg 

utcai közvilágítás 

kiépítése alatti 

forgalomtechnikai terv 

készítéséről és 

engedélyeztetéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot kér a Tiefenweg utcai közvilágítás kiépítése alatti forgalomtechnikai 

tervdokumentáció elkészítésére és engedélyeztetésére. 

 

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

küldje meg:

a) ÉP-TOTÁL Kft. (1172 Budapest, Laskó utca 12.),

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

c) BoBak Terv Bt. (2315 Szigethalom, Déryné utca 22.).

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti szolgáltatás megrendelésére bruttó 300.000 Ft,- keretösszeget biztosít, 

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

céltartalék, Közvilágítás fejlesztése sora.

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

ellenjegyzést követően – a szerződést aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                4. pont: az árajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

Az árajánlat-bekérők 2016. november 8-án megküldésre kerültek a határozatban jelzett vállalkozások részére. Az ajánlattételi 

határidő 2016. november 14-e volt. A lekedvezőbb ajánlatot az Ép-Totál Kft. Adta, a szerződéskötés folyamatban van.

15. 404/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi Város 

közigazgatási területén 

lévő közvilágítási hálózat 

aktív elemeinek 

üzemeltetéséről és 

karbantartásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Budakeszi Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek üzemeltetésére és karbantartására. 

 

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

küldje meg:

a) Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) és SAG Hungária Elektrotechnikai Létesítményeket Tervező és Szerelő Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.)

b) Omexom Magyarország Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.

c) Best-Vill. 2000 Kft. 1222 Budapest, Fonó utca 2-6.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az első pont szerinti szolgáltatás megrendelésére bruttó 8.000.000 Ft,- keretösszeget 

biztosít.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3. pont szerinti költséget az Önkormányzat 2017. 

évi költségvetésébe tervezze be.

 

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

ellenjegyzést követően – a szerződést aláírja.

 

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

                4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                4. pont: a 2017. évi költségvetés elfogadása

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

Az árajánlat-bekérők 2016. november 8-án megküldésre kerültek a határozatban jelzett vállalkozások részére. Az ajánlattételi 

határidő 2016. november 18-a volt. A lekedvezőbb ajánlatot az ELMŰ Nyrt. adta, a szerződéskötés folyamatban van.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

16. 403/2016. (X. 27.) Kt.

A Fő utca mentén 

karácsonyi díszvilágítás 

fel- és leszerelésének 

megrendeléséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi világító motívumok fel- és leszerelésére árajánlatokat kér be.

 

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

részére:

- BEST-VILL. 2000 Kft. 1222 Budapest, Fonó utca 2-6.

- SAG Hungária Kft. 1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.

- VIALUX Kft. 1045 Budapest, Széchenyi tér 10.

- Omexom Magyarország Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 1/a.

- Ré Stúdió Kft. 2132 Göd, Erzsébet utca 17.

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

ellenjegyzést követően aláírja a karácsonyi díszvilágítás fel- és leszerelése tárgyú vállalkozási szerződést bruttó 690.000.- forint keretösszeg erejéig, 

melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) rendelete 2. számú melléklet 1.6. Általános tartalék sora.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a költségvetési rendelet módosítására.

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnokot, Czifra Zsuzsanna 

képviselőt, valamint Ligetiné Komáromi Gabriella képviselőt, hogy pontosan határozzák meg - a soron következő Képviselő-tstületi ülésre – a városban 

lévő, illetve szükséges karácsonyi világító motívumok számát és azok beszerzésének lehetséges módjait.

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

                4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

                5. pont: Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnok, Czifra Zsuzsanna képviselő, Ligetiné Komáromi Gabriella képviselő

Határidő: 1. pont: azonnal

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

Az árajánlat-bekérők 2016. november 8-án megküldésre kerültek a határozatban jelzett vállalkozások részére. A lekedvezőbb 

ajánlatot a Best-Vill Kft. Adta. A szerződés 2016. november 22-én aláírásra került. A tárgyi munkát a vállalkozás elvégezte.

17. 402/2016. (X. 27.) Kt.

A karácsonyi díszvilágítás 

motívumainak 

felújításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a karácsonyi díszvilágítás motívumainak felújítását a 2017. évre 

vonatkozóan.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti munkálatok költségeit a 2017. évi 

költségvetésbe tervezze be.

 

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

                2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a 2017. évi költségvetés előkészítése során

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály) További intézkedést nem igényel. A tárgyi munkák költségei a 2017. évi költségvetésben tervezésre kerülnek.

18. 401/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi, Fő utca 177. 

számú ingatlan 

(Rathauskeller) 

állagmegóvási munkáinak 

elvégeztetéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, Fő utca 177. számú ingatlan (Rathauskeller) utólagos szigetelési 

munkáinak elvégeztetését. 

 

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

küldje meg:

- Tec-Ker Kft. (2800 Tatabánya, Szőlőhegy út 117.)

- AQUASEAL Kft. (1116 Budapest, Hunyadi János út 162.)

- Progress-B90 Zrt. (1203 Budapest, Emília utca 15.)

 

3. 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: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

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

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelölt vállalkozások részére megküldésre kerültek. Az ajánlatok beérkeznek, azokról a 

Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli ülésén dönt.

19. 400/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi, Fő utca 100. 

(1392 hrsz.) szám alatti 

ingatlanrész 

tulajdonjogának 

átruházásról szóló 

274/2016. (VI. 30.) Kt. 

határozat módosításáról

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

átruházásról szóló 274/2016. (VI. 30.) Kt. határozat 2. pontját az alábbiak szerint: 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városközpont Projekthez kapcsolódóan megvásárolja ifjabb Mester László (lakcím: 2092 

Budakeszi,        , anyja neve:              , adóazonosító jel:                  ) és Mester Kinga (lakcím: 2092 Budakeszi,                  anyja neve:                     , 

adóazonosító jel:                   ) tulajdonosok Budakeszi, Fő utca 100. (1392 hrsz.) alatti ingatlanban lévő  8000/64000-ed -8000/64000-ed tulajdoni 

hányadát egyenként 12.500.000.-Ft, mindösszesen együttesen 25.000.000.-Ft, azaz huszonötmillió forint vételáron.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) A határozat módosítása a nyilvántartáson átvezetésre került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

20. 399/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 57/1 hrsz.-ú 

ingatlan értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő utca 229. sz. alatti ingatlan 

értékesítése tárgyában folytatott pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesének a MaNoVet Állatgyógyászati Kft.-t (adószám: 25765342-2-

43) jelöli meg bruttó 33.100.000,-Ft összeggel.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingatlan adás-vételi szerződést köt a MaNoVet Állatgyógyászati Kft.-vel (adószám: 

25765342-2-43) az Önkormányzat tulajdonában lévő, Budakeszi 57/1 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi Fő utca 229. sz. alatt lévő ingatlan 

értékesítésére bruttó 33.100.000,-Ft, azaz harminchárommillió-egyszázezer forint vételáron.

 

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

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

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

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

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  4. pont: az MNV Zrt. nemleges nyilatkozatának beérkezését követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

Az MNV Zrt. Részére a nyilatkozattételi kérelem 2016. november 22-én megküldésre került. A vonatkozó jogszabály a Zrt-nek 

30 napot biztosít a nyilatkozattételre, a szerződéskötés a nemleges nyilatkozat beérkezését követően kezdhető meg.

21. 398/2016. (X. 27.) Kt.

Az ügyvédi beszámolóról 

a folyamatban lévő 

önkormányzati ügyek 

tárgyában

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

peres ügyekről a melléklet szerinti tartalommal. 

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) További intézkedést nem igényel.

22. 397/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 677 hrsz.-ú 

ingatlan értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a Budakeszi 677 hrsz.-ú, természetben a Rigli utca 13/1. sz. alatti, 

kivett lakóház megnevezésű ingatlan adásvételére a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

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

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 5 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A pályázati kiírás 2016. november 11-én az Önkormányzat honlapján megjelentetésre, valamint a hirdetőtáblán kifüggesztésre 

került.

23. 396/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 553 helyrajzi 

számú ingatlan 

vízbekötésének 

támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szikszai Gáborné (szül. hely, idő:                    , anyja neve:                           , 

cím:                                ) a Budakeszi 553 hrsz-ú, természetben 2092 Budakeszi, Kuruclesi u. 3. szám alatt található ingatlan ivóvízellátás 

megvalósítására irányuló támogatási kérelmét, mindösszesen bruttó 400.000 Ft összegben, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendeletének 2. számú melléklet kiadások, 1.4 ellátottak pénzbeli juttatása sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete három oldalú támogatási szerződést köt Szikszai Gábornéval és a Budakeszi 

Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft-vel az 1. pont szerinti döntés tárgyában.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városüzemeltetési és Városfejlesztési Kft-t, hogy az 1. pont szerint a 

terveztetést és kivitelezést végezze el.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az 2. pont szerinti támogatási szerződés – ügyvédi 

ellenjegyzést követő – aláírására.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1., 2. és 3. pont szerinti döntésről az érintetteket értesítse.

Felelős:     1.-2. és 4.-5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

                  3. pont: Bozsik Ádám BVV. Kft. ügyvezető

Határidő:    1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: 2016. december 15.

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

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

A határozatban jelzett három oldalú támogatási szerződés jelenleg aláírás alatt áll. A BVV Kft. Felvette a kapcsolatot a 

támogatottal az ivóvízellátás megvalósításának kivitelezésével kapcsolatban, a tárgyi munka előkészítése folyamatban van.

24. 395/2016. (X. 27.) Kt.

Máthé Mihályné 

fellebbezéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Máthé Mihályné 2092 Budakeszi, Avar utca 31. szám alatti lakos közösségi együttélés 

szabályainak megsértése miatti közigazgatási bírság kiszabása elleni fellebbezését felülvizsgálta, a kérelmet elutasítja és a Budakeszi Város Jegyzője 

által hozott 4693-4/2016. számú határozatát helybenhagyja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt határozat kiküldésével Máthé Mihálynét az 1. pont 

szerinti döntéséről értesítse.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

Tuba Viktória (Igazgatási 

Osztály) A tárgyi határozatot az érintett tértivevény szerint 2016. november 23-án átvette.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

25. 394/2016. (X. 27.) Kt.

Az Országos Egyesület A 

Mosolyért Közhasznú 

Egyesület támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt az Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesülettel 

(székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 55-61. Fszt. 10., bírósági nyilvántartási szám: 11451, adószám: 18117558-1-41, képviseli: Nagy István Károly 

elnök) a Budaörsi Mentőállomás részére történő félautomata defibrillátor és fejrögzítők beszerzésének támogatására, 50.000,- 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 Nagy István Károlyt, az 

Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesülettel 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.-3. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  4. pont: negyedévet követő 30 napon belül

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Az Egyesület a határozatról értesítésre került, az Önkormányzat részéről 2016. november 8-án aláírt szerződés aláírás céljából 

2016. november 9-én postázásra került.

26. 393/2016. (X. 27.) Kt.

2016. évi tűzifa 

biztosításáról a 

szociálisan rászorulók 

részére

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 700.000.-Ft-ot biztosít tűzifa vásárlás céljára az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II.16.) számú rendelet 2. melléklet kiadások 1.4. ellátottak pénzbeli juttatási sora terhére.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott összeget pénzeszköz átadási megállapodás keretében átadja 

a Budakörnyéki Önkormányzati Társulásnak annak érdekében, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül valósítsa meg a tűzifa 

vásárlás és kiosztás lebonyolítását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy a 2. pont szerinti megállapodás 

alapján gondoskodjon –honlapon megjelentett felhívás keretében - a tűzifa megvásárlásáról és kiosztásáról a 2015. és 2016. évben a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján pénzbeli szociális ellátásban részesült jelentkező személyek részére.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 3. pontban meghatározott pénzeszköz átadási 

megállapodás aláírására.

5 Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy a szociális tűzifa 

kiosztásában működjön közre.

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

                5. pont: BVV Kft. ügyvezetője

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: 2016. november 15.

                4. pont: a döntést követő 15 napon belül

                5. pont: 2016. november 15

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

A pénzeszköz-átadási megállapodás aláírásra került, ennek alapján a határozatban jelzett összeg 2016. november 28-án 

átutalásra került a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére.

27. 392/2016. (X. 27.) Kt.

A településen élő, 

szociálisan rászoruló 

nyugdíjasok és családok 

karácsonyi szociális 

Erzsébet utalványáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi élő, szociálisan rászoruló nyugdíjasokat, szociális Erzsébet utalvány 

formájában, 3.000,- Ft/fő összegben, összesen 1.700.000,- Ft-tal, melyből 50.000,- Ft a lebonyolítás költségeit szolgálja, valamint a Budakeszi élő 

szociálisan rászoruló családokat szociális Erzsébet utalvány formájában, 2.000,- Ft/család összegben, összesen 300.000,- Ft összegben.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.650.000,- Ft összegben 550 db Szociális Erzsébet utalványt, valamint 300.000,- forint 

összegben 149 db Erzsébet utalványt ad át támogatásként a Budakeszi Református Egyházközség (2092 Budakeszi, Fő utca 159.) részére 

megállapodás keretében azzal, hogy a Budakeszi hátrányos helyzetű idősek és családok támogatására fordítsa.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetéhez szükséges 2.000.000,- 

forintot az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) számú rendelet 2. melléklet kiadások, 1.4. ellátottak pénzbeli juttatási sora 

terhére biztosítja.

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

ellenjegyzést követően aláírja.

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

                3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-3. pont: azonnal

                4. pont: a döntést követő 15 napon belül

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály) A támogatási szerződés 2016. november 15-én aláírásra került.

28. 391/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi, Fő utca 187-

1. szám alatti ingatlan 

84/300 részének 

megvásárlásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem él elővásárlási jogával a Budakeszi 25/2 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Fő 

utca 187-1. szám alatti ingatlan 84/300 részének megvásárlása tárgyában.

 

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

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 5 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) A nyilatkozatot ügyfél 2016. november 2-án személyesen átvette.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

29. 390/2016. (X. 27.) Kt.

A József Attila utca 

építése tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárás 

eredményéről szóló 

282/2016. (VII. 19.) Kt. 

határozat módosítása 

tárgyú 311/2016. (VII. 28.) 

Kt. határozat 

módosításáról

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

282/2016. (VII. 19.) Kt. határozat módosítása tárgyú 311/2016. (VII. 28.) Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

A Határozat 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, továbbá 3.535.000,- Ft + ÁFA összeget elkülönít tartalékkeret számára.”

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3.535.000,- Ft + ÁFA erejéig többlet forrást biztosít a József Attila utca építésére, melynek 

fedezete 1.767.500.-Ft + ÁFA erejéig a kötbér összege, 1.767.500.-Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 

2. számú melléklet, kiadások 2.1. Beruházások sora.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály) További intézkedést nem igényel, a JÓ-ÉP Kft. Számlája a megemelt költségkeret alapján kifizetésre kerül.

30. 389/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi Makkosi úton 

közkifolyó elhelyezéséről 

tárgyú 256/2016. (VI. 30.) 

Kt. határozat 

módosításáról 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi Makkosi úton közkifolyó elhelyezéséről tárgyú 256/2016. (VI. 30.) Kt. 

határozat 2. pontját az alábbiak szerint:

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

melynek fedezete bruttó 328.950.- Ft erejéig az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú 

melléklet 1.3. Dologi kiadások sora.”

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

A megemelt költségkeret alapján a közkifolyó elhelyzésére irányuló megrendelő a Fővárosi Vízművek részére 2016. november 

28-án megküldésre került.

31. 388/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi, Iskola 

közben vízvezeték 

tervezéséről szóló 

285/2016. (VII. 19.) Kt. 

határozat módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi, Iskola közben vízvezeték tervezéséről szóló 285/2016. (VII. 19.) Kt. 

határozat 4. pontját az alábbiak szerint: 

 

„4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti szolgáltatás megrendelésére bruttó 1.300.000 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.”

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály) A megemelt költségkeret alapján a szerződés előkészítése megkezdődött, jelenleg aláírás alatt áll.

32. 387/2016. (X. 27.) Kt.

Budakeszi Város 

Önkormányzatának 2016. 

évi közmeghallgatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a, 

valamint a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.03.) számú 

önkormányzati rendelet 49. § értelmében 2016. november 23-án, szerdán 18 órakor közmeghallgatást tart az Erkel Ferenc Művelődési Központban. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közmeghallgatás közzétételéről a helyben 

szokásos módon, Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján, valamint a Budakeszi Hírmondóban.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Péter-Szabó Kinga 

(Titkársági Csoport)

A közmeghallgatás időpontja a helyben szokásos módon kifüggesztéssel, illetve az Önkormányzat honlapján megjelent 2016. 

november 4-én. A közmeghallgatás időpontja a Budakeszi Hírmondó 2016. novemberi számában megjelentetésre került.

33. 386/2016. (X. 27.) Kt.

Darányi városrészben 

térfigyelő kamera 

elhelyezéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, Darányi városrészben térfigyelő kamera elhelyezését, melynek 

fedezete bruttó 300.000,- forint összegig az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) ör. rendeletének 2. melléklet kiadások, 1.6 

tartalékok, általános tartalék sora. 

 

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

küldje meg:

 

a.       CamSystems Kft. (2235 Mende, Dobó István utca 15.)

b.      STOVEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1121 Budapest, Agancs utca 30-32.)

c.       EXTRICO Systems Hungary Zrt. (1033 Budapest, Búza utca 12-14.)

 

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

szerződést – ügyvédi ellenjegyzést követően – megkösse.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett vállalkozások részére 2016. november 15-én megküldésre kerültek, az ajánlattételi 

határidő 2016. november 30-a.

7/16



Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

34. 385/2016. (X. 27.) Kt.

Darányi városrész 

közvilágításának 

tervezéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, Darányi városrész közvilágításának terveztetését, melynek fedezete 

bruttó 3.200.000,- forint összegig az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) ör. rendeletének 2. melléklet kiadások, 1.6 

tartalékok, általános tartalék sora. 

 

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

küldje meg:

 

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

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

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

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

 

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

szerződést – ügyvédi ellenjegyzést követően – megkösse.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett vállalkozások részére 2016. november 15-én megküldésre kerültek, az ajánlattételi 

határidő 2016. november 30-a.

35. 384/2016. (X. 27.) Kt.

Darányi városrész útjainak 

javításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, Darányi városrész útfelújítási munkálatainak elvégeztetését, 

melynek fedezete bruttó 2.000.000,- forint összegig az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) ör. rendeletének 2. melléklet 

kiadások, 1.6 tartalékok, általános tartalék sora. 

 

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

küldje meg:

 

a.       Bamax Work Kft. (1188 Budapest, Szigeti Kálmán u. 69.)

b.      SB Dynamic Kft. (1031 Budapest, Városfal u. 3/b.)

c.       BVV Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 179.)

 

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

szerződést – ügyvédi ellenjegyzést követően – megkösse.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett vállalkozások részére 2016. november 15-én megküldésre kerültek, az ajánlattételi 

határidő 2016. november 30-a.

36. 383/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulás 

Társulási Megállapodás 7. 

számú módosításának 

jóváhagyásáról

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

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

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

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

A társulási megállapítás módosítását jóváhagyó települési képviselő-testületi határozatok közül jelenleg még három darab 

nem érkezett be, ezek beérkezését követően társulási megállapodás módosításának egységes szerkezete aláírható.

37. 382/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 

Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. 

2016. évi támogatási 

szerződésének 

módosításáról

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

8.900.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. november 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.-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

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) A támogatási szerződés módosítása 2016. november 7-én aláírásra került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

38. 381/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 664 hrsz.-ú 

ingatlan megosztásával 

kialakuló 663/2 és 663/4 

hrsz.-ú beépített területek 

értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Budakeszi 664 hrsz.-ú ingatlan megosztásával kialakuló 663/2 és 

663/4 hrsz.-ú területeket. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy készíttessen a szóban forgó ingatlanokról értékbecslést.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A határozatban jelzett értékbecslést a folyamatban lévő telekalakítás lezárását követően lehet megrendelni. [lásd: 380/2016. 

(X. 27.) Kt. Határozat]

39. 380/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 664 hrsz.-ú 

ingatlan megosztásával 

kialakuló 663/3 hrsz.-ú 

építési telek 

értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a Budakeszi 664 hrsz.-ú ingatlan megosztásával kialakuló 663/3 hrsz.-

ú, természetben a Rigli utca – Ösvény utca sarkán található „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan adásvételére a melléklet szerinti 

tartalommal úgy, hogy a benyújtási határidőt a pályázati kiírástól számított két hónapban határozza meg.

 

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

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

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

                2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A telekalakítási eljáráshoz szükséges vázrajz elkészítése 2016. október 28-án megrendelésre került, az adásvételre a 

telekalakítási eljárás lezárását követően kerülhet sor.

40. 379/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi 663 és 664 

hrsz.-ú ingatlanok 

részterületeinek 

értékegyeztetéssel történő 

cseréjéről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 663 és 664 hrsz.-ú, természetben az Ösvény utca 2. sz. alatti ingatlanok 

értékegyeztetéssel történő cseréjénél a mellékelt telakalakítási vázlat szerinti többlet területet bruttó 10.500,-Ft/m2, azaz Tízezerötszáz forint 

négyzetméter áron, összesen 4.305.000,-Ft-ért, azaz Négymillió-háromszázötezer forintért kívánja értékesíteni Ilyés Róbert Dávid (2092 Budakeszi, 

Rákóczi F. u. 51.) és Ilyés Tímea Viktória (2092 Budakeszi, Ösvény u. 2.) részére azzal, hogy a telekalakítás és az ingatlan-nyilvántartás költségeit a 

vevők vállalják. 

 

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

– aláírására.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A telekalakítási eljáráshoz szükséges vázrajz elkészítése 2016. október 28-án megrendelésre került, az adásvételre a 

telekalakítási eljárás lezárását követően kerülhet sor.

41. 378/2016. (X. 27.) Kt.

A „Budakeszi 663 és 664 

hrsz.-ú ingatlanok 

értékegyeztetéssel történő 

cseréjéről” tárgyú 

578/2014. (XI. 27.) Kt. 

határozat visszavonásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a „Budakeszi 663 és 664 hrsz.-ú ingatlanok értékegyeztetéssel történő 

cseréjéről” tárgyú 578/2014. (XI. 27.) Kt. határozatát. 

 

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

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:  1. pont: azonnal

                 2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) Ilyés Róbert kérelmező a határozatról 2016. október 28-án értesítésre került.

42. 377/2016. (X. 27.) Kt.

Az iskolabusz-szolgáltatás 

kibővítéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolabusz járatot biztosít - 2016. november 7. napjától - a Budakeszi általános iskolások 

részére délutáni hazaszállításra, tanítási naponként 1 alkalommal. A szolgáltatásért a Vállalkozót 9.000.- Ft + ÁFA/tanítási nap díj illeti meg, ez 2016. 

évre összesen bruttó 400.050.- Ft értékű keret, amely az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (II. 16.) rendeletének 1.6 Tartalékok, 

Fejlesztési céltartalék, Intézményfejlesztési tartalék sorát terheli.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, a melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt, kibővített 

vállalkozási szerződést kösse meg ügyvédi ellenjegyzést követően.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2016. október 28.

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály)

2016. november 7-e óta a Tóni-Busz Kft. A szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja a szolgáltatást, melyet jelenleg 4-

6 fő veszi igénybe.

43. 376/2016. (X. 27.) Kt.

A Szivárvány Óvoda 

2015/2016. nevelési évben 

végzett munkájáról szóló 

beszámoló elfogadásáról, 

valamint a Szivárvány 

Óvoda 2016/2017. nevelési 

évre vonatkozó munkaterv 

elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Szivárvány Óvoda 2015/2016. nevelési évben 

végzett munkájáról szóló beszámolóját, valamint a 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály) Az óvoda vezetője 2016. november 14-én értesítésre került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

44. 375/2016. (X. 27.) Kt.

A bölcsődék 2016. évi téli 

nyitva tartásának 

tárgyában

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá a bölcsődék 2016/2017-os nevelési évére vonatkozó téli 

nyitva tartási rendjét. 

Dátum Budakeszi Bölcsőde  

Mosolyvár Bölcsőde

 

2016. december 23. 

(péntek) NYITVA NYITVA

2016. december 27-30.

 (kedd, péntek) ZÁRVA NYITVA

2017. január 2. NYITVA NYITVA

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont szerint döntésről a bölcsődék vezetőit értesítse, és 

gondoskodjon annak a www.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban történő megjelentetéséről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. november 11.

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály)

A bölcsődék vezetői 2016. november 14-én értesítésre kerültek. A hirdetmény az Önkormányzat honlapján megjelent, illetve 

hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A Hírmondóban történő megjelentetésről Balczó Kornélia főszerkesztő értesítésre került.

45. 374/2016. (X. 27.) Kt.

Az óvodák 2016. évi téli 

nyitva tartása tárgyában

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá az óvodák 2016/2017-os nevelési évére vonatkozó téli 

nyitva tartási rendjét:

Dátum Szivárvány Óvoda Pitypang Sport Óvoda Tarkabarka Óvoda

2016. december 23. 

(péntek) NYITVA NYITVA ZÁRVA

2016. december 27-30.

 (kedd, péntek) ZÁRVA NYITVA ZÁRVA

2017. január 2. NYITVA NYITVA NYITVA

 

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

valamint azt a www.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Budakeszi Hírmondóban jelentesse meg.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: 2016. november 11.

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály)

Az óvodák vezetői 2016. november 14-én értesítésre kerültek. A hirdetmény az Önkormányzat honlapján megjelent, illetve 

hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A Hírmondóban történő megjelentetésről Balczó Kornélia főszerkesztő értesítésre került.

46. 373/2016. (X. 27.) Kt.

Az Árpád-fejedelem térre 

vonatkozó HÉSz 

módosítása tárgyú 

344/2016. (IX. 29.) Kt. 

határozat módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-fejedelem térre vonatkozó HÉSz módosítása tárgyú 344/2016. (IX. 29.) Kt. 

határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

A Határozat 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Árpád-fejedelem tér területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

Vi3 építési övezetét az alábbi paraméterekre módosítja:

- legkisebb telekméret: 4000 m2

- legkisebb telekszélesség: 20 m

- előkert legkisebb mérete: 5 m

- hátsókert legkisebb mérete: 6 m”

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész) A CompArt Kft-vel kötendő szerződésben a határozatban jelzett adatok átvezetésre kerülnek.

47. 372/2016. (X. 27.) Kt.

A Budakeszi Rendőrőrs új 

megbízott Őrsparancsnok 

bemutatkozásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Pintér Lajos megbízott Budakeszi Őrsparancsnok bemutatkozását.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály) További intézkedést nem igényel.

48. 371/2016. (X. 27.) Kt.

Szándéknyilatkozat 

elfogadásáról velodrom 

kerékpáros körpálya 

építéséhez

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja egy velodrom kerékpáros körpálya létrehozásához a melléklet 

szerinti elvi szándéknyilatkozatot adja ki a projekt célja érdekében létrehozandó gazdasági társaság vagy társadalmi szervezet számára a velodrom 

kerékpáros körpálya építéséhez szükséges ingatlan tárgyában.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 075/1 hrsz-on található Farkashegyi Repülőteret jelöli ki az 1. pont szerinti projekt 

helyszínéül és felkéri a Polgármestert, hogy folytasson további tárgyalásokat a terület használatának részleteiről.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott elvi szándéknyilatkozatot 

aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

               3. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

A határozat módosításáról szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli ülésének napirendjén 

szerepel. Ügyfél a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2016. november 24-én a tárgyban hozott előkészítő határozatát átvette.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

49. 370/2016. (X. 13.) Kt.

A „Sinkovits Imre” 

pályázattal kapcsolatos 

költségek 

előfinanszírozásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Sinkovits Imre” pályázaton történő részvételről szóló 267/2016. (VI. 30.) Kt. határozat 

alapján „Az a tizenkét fényes nap” munkacímű, Budakeszi 1956-os eseményeit feldolgozó színmű költségeit előfinanszírozza bruttó 3.350.000,- Ft 

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

tartalék sora.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a támogatást a beérkezését követően az 

önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 16.) rendelet 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, általános tartalék során írja jóvá.

 

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

               2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 30 napon belül

Sebestyén László 

(Projektmenedzser)

A program megvalósult, annak előfinanszírozása megtörtént. A támogatás elszámolásához szükséges dokumentumok 

benyújtásra kerültek. A támogatás beérkezése a támogató tájékoztatása szerint 2016. november végén várható.

50. 369/2016. (X. 13.) Kt.

Domonics Anita 

támogatási szerződéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Domonics Anita és Galambos Attila Budakeszi, Meggyes u. 54. szám alatti lakost a 

rendkívüli élethelyzetre tekintettel 300.000,- Ft összeg vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatás fedezetéhez szükséges 300.000,- forintot az 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) számú rendelet 2. melléklet kiadások 1.4. ellátottak pénzbeli juttatási sora terhére 

biztosítja.

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

ellenjegyzést követően aláírja.

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

                2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal

               3. pont: a döntést követő 15 napon belül

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

A tárgyi határozat visszavonásra került. A család számára átmenetileg a Budakeszi, Fő utca 113. szám alatti önkormányzati 

bérlakás került kiutalásra. A helyzetük rendezéséről szóló előterjesztés a Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli 

ülésének napirendjén szerepel.

51. 368/2016. (IX. 29.) Kt.

Az iskolák épületeinek 

felméréséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlatokat kér be igazságügyi szakértőktől a Budakeszin található iskolák (Czövek Erna 

Alapfokú Művészeti Iskola, a Széchenyi István Általános Iskola és a Nagy Sándor József Gimnázium) épületeinek teljes körű értékbecslésére, 

felmérésére a melléklet szerinti tartalommal.

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

szakértőknek küldje meg:

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti feladatok ellátására az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendeletének 2. számú melléklete 1.6. Tartalék, Általános tartalék sora terhére bruttó 400.000,- Ft keretösszeget 

biztosít.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adóval 

a vállalkozási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2016. 

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

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

                  5. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

Az árajánlat-bekérők 2016. október 12-én kiküldésre kerültek a határozatban megjelölt szakértőknek.

Miután a megjelölt határidőig egy ajánlat sem érkezett be, az árajánlatbekérők ismételten megküldésre kerültek.

A megismételt ajánlati felhívásra egy árajánlat sem érkezett be, ezért a téma a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésén 

ismételten tárgyalásra kerül.

52. 365/2016. (IX. 29.) Kt.

A Budakeszi 2551 hrsz.-ú 

Gábor Áron utca 102 m2-

es részének 

értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ajánlatot tesz Lestár Gábor (2092 Budakeszi, Gábor Áron u. 28.) részére, az Önkormányzat 

tulajdonában lévő, Budakeszi 2551 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi Gábor Áron utca 102 m2-es melléklet szerinti részének értékesítésére bruttó 

1.050.000,- Ft összegben, azzal, hogy a telekalakítás költségeit a vevő vállalja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be szándéknyilatkozatot az ingatlan 

megvételére vonatkozóan az 1. pontban szereplő áron a kérelmező Lestár Gábortól.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

Lestár Gábor kérelmező a határozatról 2016. október 13-án értesítésre került, előzetes szóbeli nyilatkozata alapján az ingatlan 

megvételét a határozatban foglalt feltételekkel is vállalja.

A telekalakítás eljárás kezdeményezése és lebonyolítása a kérelmező feladata, az adásvételi szerződés megkötése ennek 

lezárását követően történhet meg.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

53. 357/2016. (IX. 29.) Kt.

A Magyar Állam 

tulajdonában lévő 

Budakeszi 0113/1 helyrajzi 

számú ingatlan ingyenes 

tulajdonba vételéről

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, 0113/1 helyrajzi számú, természetben 2092 Budakeszi külterület, Budaörsre vezető 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 ingatlant a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti kötelező feladat ellátására, település fejlesztési, település rendezési céllal kívánja hasznosítani.

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. és 2. pont: azonnal

               3. pont: folyamatos

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) A határozatban jelzett kérelem elkészült, az MNV Zrt. Részére 2016. október 15-én megküldésre került.

54. 356/2016. (IX. 29.) Kt.

A Budakeszi Város 

Önkormányzata 

tulajdonában lévő egyes 

zártkerti ingatlanok 

művelés alóli kivonásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Budakeszi 3669/1 hrsz.-ú, kert művelési ágú 52 

m2 területű, a 4196/1 hrsz.-ú, kert művelési ágú, 28 m2 területű, a 4196/4 hrsz.-ú, kert művelési ágú, 14 m2 területű, a 4222 hrsz.-ú, kert művelési 

ágú, 44 m2 területű, a 4330/2 hrsz.-ú, gyümölcsös művelési ágú, 308 m2 területű, a 4386/1 hrsz.-ú, kert művelési ágú, 416 m2 területű, a 4390 hrsz.-ú, 

kert művelési ágú, 769 m2 területű, a 4828/1 hrsz.-ú, gyümölcsös művelési ágú, 16 m2 területű, a 4889 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, 2921 m2 

területű, és a 4921 hrsz.-ú, kert művelési ágú, 878 m2 területű zártkerti ingatlanokat kivonatja a művelés alól.

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

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) A határozatban jelzett eljárás 2016. október 15-én megindításra került, lezárása várhatóan januárban történik meg.

55. 355/2016. (IX. 29.) Kt.

A Budakeszi Város 

Önkormányzata 

tulajdonában lévő egyes 

zártkerti művelés alól 

kivett ingatlanok 

közterületté minősítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/1 tulajdonát képező, Budakeszi 3669/1, 4196/1, 4196/4, 4222, 4330/2, 

4386/1, 4828/1, 4889 hrsz.-ú „zártkerti művelés alól kivett terület” megnevezésű ingatlanokat 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

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) A határozat végrehajtása az ingatlanok művelés alóli kivonása [lásd: 356/2016. (IX. 29.) Kt. Határozat] után kezdhető meg.

56. 351/2016. (IX. 29.) Kt.

A Budakeszi, Gábor Áron 

utca 48/A szám melletti 

2577/2 hrsz-ú utcában 

vízvezeték kiépítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Budakeszi, Gábor Áron utca 48/A szám melletti 2577/2 hrsz-ú 

utcában vízvezeték kiépítéséhez az alábbi műszaki megoldás szerint:

A Gábor Áron utcai NA 100 mm-es gerincvezetékről egy új DN 110 KPE (PN 100, P16) vezeték épülhet a 2577/2 hrsz-ú utca nyomvonalán, a 2577/5 

és 2577/4 hrsz-ú ingatlanok, valamint a 2577/5 és 2577/6 hrsz-ú ingatlanok határa határa közötti szakaszon létesítendő vízmérési hellyel a 2577/2 hrsz-

ú zsákutcában a melléklet szerint.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot kér az érintett ingatlanok tulajdonosainak lakóközösségétől az 

alábbiakra vonatkozóan:

- a Fővárosi Vízművek által javasolt műszaki megoldások közül melyiket fogadják el (a meglévő magánvezeték megtartása egy közös főmérővel és a 

meglévő almérőkkel, vagy több főmérő elhelyezése az új, közös vízmérő helyen új, egyéni magánvezeték építésével) 

- amennyiben az új mérőhelyen 1 db főmérő kerülne elhelyezésre, arra vonatkozóan tegyenek nyilatkozatot, hogy ki lesz az új főmérő tulajdonosa

- szerződésben vállalják a meglévő, vagy az újonnan kiépítendő magánvezeték(ek) üzemeltetését, karbantartását.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakóközösség támogató szándéknyilatkozatainak megléte esetén szerződést köt az 

érintett tulajdonosokkal az alábbi fő szempontok alapján:

- a lakóközösség vállalja a vízvezeték tervek alapján annak kiépíttetését, 

- a közös költségviselés keretén belül - ráeső részként – Budakeszi Város Önkormányzata gondoskodik a kiválasztott műszaki megoldás 

vonatkozásában a terveztetés elvégzéséről. A legkedvezőbb ajánlat szerinti terveztetés megkezdésének feltétele, hogy az érintett lakóközösség a 

tervezési díjat befizeti az önkormányzat letétszámlájára, mely a kivitelezési szerződés megkötésekor a befizetőknek visszautalásra kerül,

- a meglévő, vagy újonnan kiépítendő közterületen lévő magánvezeték(ek) lakóközösség általi üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kérjen be árajánlatokat a terveztetés lefolytatására, miután az 

érintett lakosok szándéknyilatkozatot tettek a műszaki megoldás kiválasztásáról. Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

A telektulajdonosoktól szándéknyilatkozatot bekérő levél 2016. október 13-án postázásra került.

2016. november 1-én kelt levelében Ecseri György nyilatkozott, a többi lakostól válasz egyelőre nem érkezett. A szerződést a 

határozat 3. pontja alapján valamennyi nyilatkozat beérkezéséig nem lehet megkötni.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

57. 341/2016. (IX. 29.) Kt.

A Művelődési Ház melletti 

terület rendezéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete szerinti, a Művelődési ház melletti terület ideiglenes 

rendezéséről készített vázlatot, az alábbi módosítással:

- a Fő utca felőli parkoló helyett zöldfelület kerüljön kialakításra,

- kerítés felépítése történjen az elkészült park köré.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert hogy az 1. pontban elfogadott vázlat-rajz alapján a terület rendezés 

kivitelezése tárgyában kérjen be árajánlatokat.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adóval a megbízási 

szerződést, ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész)

A terület rendezésének kivitelezését a BVV Kft. Alvállalkozók bevonásával jelenleg is bonyolítja. Az átadás tervezett határideje: 

2016. december 21.

58. 340/2016. (IX. 29.) Kt.

A Budakeszi 

Városközpont projekthez 

kapcsolódó terület 

rendezéséről tárgyú 

334/2016. (VIII. 22.) Kt. 

határozat módosításáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a Budakeszi Városközpont projekthez kapcsolódó terület rendezéséről tárgyú 

334/2016. (VIII.22.) Kt. határozat 1. pontját az alábbiak szerint:

„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.”

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész)

A terület rendezésének kivitelezését a BVV Kft. Alvállalkozók bevonásával jelenleg is bonyolítja. Az átadás tervezett határideje: 

2016. december 21.

59. 338/2016. (IX. 29.) Kt.

Budakeszi Város Német 

Önkormányzata kérelmére 

óvodai státuszhelyek 

finanszírozásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Város Német Önkormányzat (továbbiakban: BVNÖ) által fenntartott 

Tarkabarka Óvoda által foglalkoztatott félállású gyógypedagógus és félállású fejlesztőpedagógus státuszhelyekhez 2016. évre összesen 1.164.000.- Ft 

támogatást nyújt, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 

Kiadások 1.6. Tartalékok sor Általános tartalék.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVNÖ-t, hogy a tényleges kifizetést igazoló dokumentumokat (szerződés, 

számfejtési összesítő, kifizetés igazolás) a kifizetést követő 5. napig küldje meg az Önkormányzat részére, aki intézkedik a támogatás folyósításáról.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2016. 

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

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a státusz 2017. évi finanszírozásának összegéről a 2017. évi költségvetés tárgyalásának 

keretében dönt.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzat és a Budakeszi 

Város Német Önkormányzat között létrejött Közoktatási megállapodás módosítását készítse elő.

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

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

Határidő: 1. pont: azonnal

                  2. pont: kifizetést követő 15. nap

                  3. pont: negyedévet követő 30 napon belül

                  4. pont: 2017. február 15.

                  5. pont: 2016. októberi képviselő-testületi ülés

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

A BVNÖ a határozatról értesítésre került, miután a Képviselő-testület ülésén Schrotti János elnök úr részt vett.

A Közoktatási megállapodás módosítása előkészítés és egyeztetés alatt áll, az elfogadásáról szóló előterjesztés a Képviselő-

testület 2016. december 1-i ülésének napirendjén szerepel.

A költségvetési rendelet módosítása határidőben beterjesztésre kerül.

A támogatás kifizetése a Közoktatási megállapodás módosítását követően, utófinanszírozás keretében valósul meg.

60. 337/2016. (VIII. 22.) Kt.

A Budakeszi 

szennyvízelvezetési és 

szennyvíztisztítási 

projekthez kapcsolódó 

többletmunkák 

megfizetéséről szóló 

188/2016. (V. 26.) Kt. 

határozat módosításáról 

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

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

A PEW Budakeszi Konzorcium a határozatról értesítésre került, a számla beérkezett, a határozatban jelzett összeg 2016. 

november 25-én átutalásra került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

61. 332/2016. (VIII. 22.) Kt.

Az orvosi rendelő 

felújításával és 

bővítésével kapcsolatos 

tervezési megbízásról

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

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész)

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

közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

62. 285/2016. (VII. 19.) Kt.

A Budakeszi, Iskola 

közben vízvezeték 

tervezéséről

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

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály)

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

A legkedvezőbb árajánlatot a BeSzT Kft. adta, azonban a vállalási összeg magasabb a meghatározott keretösszegnél, így az a 

Képviselő-testület 2016. októberi ülésén megemelésre került. A végrehajtásról szóló bővebb beszámolót lásd a 388/2016. (X. 

27.) Kt. határozatnál.

63. 258/2016. (VI. 30.) Kt.

A Magyar Állam 

tulajdonában lévő 

Budakeszi 2736 helyrajzi 

számú ingatlan ingyenes 

tulajdonba vételéről

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 Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

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.

2016. szeptember 15-én kelt tájékoztatásuk szerint megkezdték a vagyonértékelési eljárást, ezt követően a Kormány 

határozatban dönthet az ingyenes tulajdonba adásról.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

64. 251/2016. (VI. 30.) Kt.

A Budakeszi 2414 hrsz.-ú 

kivett út megnevezésű 

ingatlan 246 m2-es 

részének értékesítéséről

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

Balló Orsolya Tímea 

(Műszaki Osztály)

Ügyfelek 2016. július 15-én a határozatról értesítésre került, a szándéknyilatkozatok beérkeztek, a szerződés előkészítés alatt 

áll. Az elidegenítéshez az ingatlanon telekalakítási eljárás lefolytatása szükséges, az eljárás megindításra került, jelenleg 

folyamatban van, jogerős lezárását követően kerülhet sor az adásvételi szerződés megkötésére.

65. 246/2016. (VI. 30.) Kt.

Az óvodák és bölcsődék 

2016. évben várhatóan 

képződő 

bérmaradványának 

felhasználásáról

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

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály) A javaslat a Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli ülésének napirendjén szerepel.

66. 234/2016. (VI. 30.) Kt.

Mezei Mária 

emléktárgyainak 

elhelyezéséről

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

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

Dr. Darkó Jenő és a BVV Kft. A határozatról értesítésre került 2016. június 30-án. A leltár elkészült. Az ingatlan kiürítése és az 

emléktárgyak Polgármesteri Hivatalba történő átszállítása jelenleg is folyamatban van.

67. 233/2016. (VI. 30.) Kt.

A Mezei Mária Ház 

felújítási munkálatainak 

elvégzéséről

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

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

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. A szakértő 

véleménye beérkezett, így a Képviselő-testület 2016. december 1-i rendkívüli ülésén tárgyalja a témakört.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2016. december 1-i ülésére

 Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

68. 224/2016. (V. 26.) Kt.

A Budakeszi, Fenyő utca, 

Ady Endre utca és 

Munkácsy utca közötti 

szakaszon járda 

készíttetéséről

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

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

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

november 9-én megtörtént. A határozatban jelzett vállalkozási szerződés aláírás alatt áll.

69. 111/2016. (III. 31.) Kt.

A Budakeszi, Fenyő utca 

kétirányúsításának 

forgalomtechnikai terv 

szerinti kiépítéséről

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

Farkas Ferenc (Műszaki 

Osztály)

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. [lásd: 224/2016. (V. 26.) Kt. 

határozat]

70. 69/2016. (II. 25.) Kt.

A Budakeszi 3110 hrsz.-ú 

ingatlan megvételéről

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

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

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.

Beszámoló lezárva: 2016. november 29.
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