
Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

1. 474/2016. (XII. 29.) Kt.

Fejlesztési hitel 

felvételére vonatkozó 

pályázat eredményéről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 465/2016. (XII. 20.) Kt. határozatával kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és az 

OTP Bank Nyrt-t nevezi meg nyertesnek a melléklet szerinti ajánlata alapján.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont értelmében kölcsönszerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel a melléklet szerinti 

tartalommal.

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

ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály) A kölcsönszerződés 2016. december 30-án aláírásra került.

2. 473/2016. (XII. 29.) Kt.

Az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak 

szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének 

támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” 

pályázattal kapcsolatos 

tervezési feladatokról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tervezésre mindösszesen bruttó 7.800.000,- Forint keretösszeget biztosít, melynek 

fedezete Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetésének dologi kiadások, abban az esetben, ha az Önkormányzat 

nyer a pályázaton.

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

részére küldje meg:

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

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

- BoBak-Terv Betéti Társaság (2315 Szigethalom, Déryné u. 22.)

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

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti tervezési feladatok költségeit a 

2017. évi költségvetésbe tervezze be.

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

                4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: a döntést követő 30 napon belül

                4. pont: a 2017. évi költségvetés előkészítése során

Sebestyén László

(Projektmenedzser) A tervezési szerződés 2017. január 19-én aláírásra került.

3. 472/2016. (XII. 29.) Kt.

Az „Önkormányzati 

tulajdonú belterületi utak 

szilárd burkolattal történő 

kiépítésének, felújításának 

és korszerűsítésének 

támogatása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Pest megye területén” 

pályázaton való 

részvételről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú 

belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” 

pályázati kiírásra az alábbi preferencia sorrend szerint:

- tárgy: - Kossuth Lajos utca Erdő u.-Virágvölgy u. közötti szakaszán útburkolat felújítása, korszerűsítése és a csapadékvíz elvezetés kiépítése, 

felújítása,

-   Reviczky József utca útburkolatának felújítása, csapadékvíz elvezetés kiépítése,

-   Kert utca alsó szakaszán útburkolat felújítása,  

-   Szél utca- Munkácsy utca sarkán útburkolat felújítása, korszerűsítése,

-   Csák József utca Útburkolatának felújítása a Munkácsy u és Orgona utca közötti szakaszon. 

- támogatás megpályázandó mértéke bruttó 150 millió Forint

- önerő: bruttó 8 millió Forint

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

Nemzetgazdasági Minisztérium részére úgy, hogy a tervezői ajánlatok alapján a keretösszeget a preferencia lista alapján a legoptimálisabban 

használja fel.

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

költségvetésbe a fejlesztések sorára tervezze be.

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

                3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:  1. pont: azonnal

                2. pont: 2017. február 28.

                3. pont: a 2017. évi költségvetés elkészítése során

Sebestyén László

(Projektmenedzser) A pályázat határidőben, 2017. január 23-án benyújtásra került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

4. 471/2016. (XII. 29.) Kt.

Edelmann Rezső, 

Edelmann Rezsőné, 

Lakos Imre, Dr. Tilly 

József, Wilhelm 

Horvatovszky, Anton Petz, 

Récsey Mária, Dragonits 

Anna és Dragonits Aloisia 

emlékére díszsírhellyé 

nyilvánításról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Edelmann Rezső és Rezsőné emlékére a IV. parcella 1. sor 14. sírt díjmentesen 

díszsírhellyé nyilvánítja.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lakos Imre emlékére a II. parcella 3. sor 10. sírt díjmentesen díszsírhellyé nyilvánítja.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tilly József, Wilhelm Horvatovszky, Anton Petz, és Récsey Mária emlékére a III/3. 

parcella, a II. parcella felőli külső sorában található sírt díjmentesen díszsírhellyé nyilvánítja.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dragonits Anna és Dragonits Aloisia emlékére a II. parcella 1. sor 14. sírt díjmentesen 

díszsírhellyé nyilvánítja.

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá, hogy más elhunytat a díszsírhelyekbe temessenek.

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület felajánlását, hogy az 1., 2., 3. és 4. 

pontban szereplő díszsírhelyek gondozását folyamatosan és díjmentesen ellátja.

7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Ligetfalvi Károlyt a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület 

elnökét a döntésről értesítse.

Felelős:     1., 2., 3., 4., 7. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                 6. pont: BHKE elnöke

Határidő:  1.-6. pont: azonnal

                 7. pont: a döntést követő 15 nap

Nyerges Ádám

(Igazgatási Osztály) A Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület elnöke 2016. december 29-én értesítésre került.

5. 470/2016. (XII. 20.) Kt.

Az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ 

finanszírozásának 

kiegészítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére 700.000,- Ft pótfinanszírozást biztosít az 

önkormányzat 5/2016. (II.16.) költségvetési rendeletének 2. számú mellékelt Kiadások 1.6. Tartalékok, azon belül az általános tartalék sor terhére. 

 

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

5/2016. (II.16.) költségvetési rendeletének módosítását.

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

               2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

               2. pont: negyedévet követő 30 napon belül

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály) A tárgyi összeg a költségvetési rendelet utolsó, zárszámadás előtti módosításában átvezetésre kerül.

6. 469/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi belterület 

2420 hrsz.-ú ingatlan 

(Erdész tér) bérbe 

adásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérleti szerződést köt a Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel 

(székhely: 2072 Zsámbék, Magyar u. 72., adószám: 13844288-2-13, cégjegyzék szám: 13-09-154851) a Budakeszi belterület 2420 hrsz.-ú ingatlan 

területrészére vonatkozóan határozatlan időre, havi nettó 1.200,-Ft + Áfa/m2 bérleti díj ellenében, tanítási időszakban (szeptember 1. – június 15.) 360 

m2-es területrészre, tanszüneti időszakban (június 16. – augusztus 31.) pedig a Kontakt-Busz Kft. az időszakot 30 nappal megelőzően írásban jelzett 

igényének megfelelő területre, buszonként 60 m2 helyigénnyel számolva. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti bérleti szerződés aláírására az 

önkormányzat ügyvédjének ellenjegyzését követően.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály) A tárgyi bérleti szerződés 2016. december 20-án aláírásra került.

7. 468/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi 677 hrsz.-ú 

ingatlan értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakeszi 677 hrsz.-ú, természetben a 2092 Budakeszi, Rigli utca 13-1. sz. alatti 157 m2 

területű ingatlan értékesítése tárgyában folytatott pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, nyertesének Kulcsárné Hassza Ildikó Máriát (2092 

Budakeszi, Rigli u. 9/A.) jelöli meg bruttó 1.550.000,-Ft összeggel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingatlan adás-vételi szerződést köt Kulcsárné Hassza Ildikó Máriával (2092 Budakeszi, Rigli 

u. 9/A.) az Önkormányzat tulajdonában lévő, Budakeszi 677 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi Rigli utca 13-1. sz. alatt lévő ingatlan értékesítésére 

bruttó 1.550.000,-Ft, azaz egymillió-ötszázötvenezer 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)

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő részére a nyilatkozzatételi felhívás 2017. január 10-én megküldésre került. Jogszabályi 

előírás alapján 30 napjuk van válaszuk megküldésére. Az MNV Zrt. Nyilatkozatának beérkezése után a tárgyi adásvételi 

szerződés megköthető.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

8. 467/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi, Fő u. 187. 

szám alatt található lakás 

statikai vizsgálatáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szakértő bevonásával megvizsgáltatja a 2092 Budakeszi, Fő u. 187. szám alatti 30 m2 

alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás tetőtér beépítésének megvalósíthatóságát. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti statikai szakvélemény elkészítésére kérjen be 

legalább 3 árajánlatot.

 

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

szerződést - ügyvédi ellenjegyzést követően – megkösse bruttó 150.000,-Ft összeg erejéig, melynek fedezete az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetése.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 3. pont szerinti összeget tervezze be a 2017. évi 

költségvetésbe.

 

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

               4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

                4. pont: a 2017. évi költségvetés előkészítése során

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) Domonics Anita kérelmező jelen álláspontja szerint a tetőtér nem kerül beépítésre, így a határozat végrehajtása nem indokolt.

9. 466/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi, Fő u. 187. 

szám alatt található lakás 

bérbeadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lakásbérleti szerződést köt Domonics Anitával (                ) a 2092 Budakeszi, Fő u. 187. 

szám alatti 30 m2 hasznos alapterületű szociális lakásra vonatkozóan 2017. január 1-től határozatlan időtartamra havi bruttó 11.448,- Ft bérleti díj 

ellenében a melléklet szerint. 

 

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

ellenjegyzést követő – aláírására.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A Domonics Anitának juttatott adományokat a lakásbérleti szerződésbe bele kell foglalni, ezek számbavétele jelenleg 

folyamatban van.

10. 465/2016. (XII. 20.) Kt.

Fejlesztési hitel 

felvételére vonatkozó 

pályázat kiírásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 408/2016. (X. 27.) számú Kt. határozatában meghatározott feltételekkel ajánlatot kér be 

fejlesztési célú hitel felvétel tárgyában a mellékelt ajánlattételi felhívás szerint.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárást legalább három pénzintézet 

meghívásával lefolytassa.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a meghívott pénzintézeteknek a hitelkérelmek 

elbírálásához szükséges adatszolgáltatásokat készítse el.

 

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

ülésre terjessze be.

 

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

                3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                3. pont: folyamatosan

                4. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály)

A Képviselő-testület 2016. december 29-i rendkívüli ülésén, a 474/2016. (XII. 29.) Kt. Határozatával döntött a nyertes 

ajánlattevőről. Bővebb beszámolót lásd a határozatnál.

11. 464/2016. (XII. 20.) 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.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

12. 463/2016. (XII. 20.) Kt.

Budakeszi Város 

Önkormányzatának a 

Belügyminisztérium vis 

maior pályázatán való 

részvételéről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium vis maior alapjához az alábbiak szerint: 

- tárgy: Budakeszi Kert utcai fakadóvizek elvezetése, és a megrongálódott útpálya valamint útburkolat helyreállítása

- támogatás összege: bruttó 123.520.000 Ft

- önerő: bruttó 12.352.000 Ft, amelynek fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetése

 

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

vis maior alapjához.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget az önkormányzat 2017. 

évi költségvetéséről szóló rendelet előkészítésekor a kiadások körébe tervezze be.

 

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

                3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2017. január 20.

                3. pont: az önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása

Császár László

(Műszaki Osztály)

A pályázati dokumentáció egyelőre nem kerülhet benyújtásra, mivel az időjárás miatt az útpálya és a vízelvezető árkok 

károsodásának mértéke egyelőre nem állapítható meg. Jelenleg védekezés van folyamatban, mely állapot jogszabály szerint 

30 napig állhat fenn. Ezt követően már megállapítható lesz a károsodás mértéke és erre való hivatkozással benyújtható a 

pályázat a Belügyminisztérium vis maior alapjához.

13. 462/2016. (XII. 20.) Kt.

Az albérleti hozzájárulás 

tárgyú 450/2016. (XII. 1.) 

Kt. határozat 

visszavonásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az albérleti hozzájárulás tárgyú 450/2016. (XII. 1.) Kt. határozatát.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály) A határozat visszavonásának nyilvántartáson való átvezetése megtörtént. További intézkedést nem igényel.

14. 461/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi 7339 hrsz.-ú, 

természetben a Törökőr 

utca ingatlan egy 

részének értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni az Önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi 7339 hrsz.-ú, 

természetben 2092 Budakeszi, Törökőr utca ingatlan melléklet szerinti részét. 

 

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) Kérelmező a tárgyi határozatról 2017. január 3-án értesítésre került.

15. 460/2016. (XII. 20.) Kt.

A 1866 helyrajzi számú 

ingatlan bérbe adásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot ír ki a Budakeszi 1866 helyrajzi számú ingatlan bérbe adására a melléklet 

szerinti tartalommal, az alábbi módosítással:

- a pályázati kiírásban az ingatlan 48 m2-ben legyen meghatározva,

- a pályázati kiírásban a bérleti díj nettó 100.000.- Ft helyett nettó 120.000.- Ft-ra módosul,

- a pályázat beérkezési határideje 2017. február 15.

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

megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu és ingatlan.com weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály) A pályázati kiírás a határozatban jelzett médiumokban meghirdetésre került.

16. 459/2016. (XII. 20.) Kt.

A Fővárosi Vízművek Zrt-

vel kötött bérleti 

szerződés 

megszüntetéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fővárosi Vízművek Zrt-vel 2013. október 31-én megkötött bérleti szerződést közös 

megegyezéssel 2017. január 31. napjával megszünteti a szerződés 7.1. pontja alapján. 

 

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

döntésről.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály)

A bérleti szerződés megszüntetése a Fővárosi Vízművek Polgármesteri Hivatallal kötendő bérleti szerződésével egyidejűleg 

történik meg, melynek előkészítése folyamatban van.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

17. 458/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi, 1392. 

helyrajzi számú 

ingatlanon lévő, 

természetben Budakeszi, 

Fő utca 100. szám alatti 

épületekre vonatkozó 

szakértői vizsgálat 

megrendeléséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete építésügyi – igazságügyi szakértői vizsgálatot rendel meg, a Budakeszi Városközpont 

projektben érintett, Budakeszi, 1392. helyrajzi számú ingatlanon lévő, természetben Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti épületekre vonatkozóan, 

melyre bruttó 200.000.- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetése. 

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

szakértőknek küldje meg:

- Nagy Sándor (1145 Budapest, Bácskai u. 55.)

- dr. Dudás Zsuzsanna (1031 Budapest, Nánási út 2c., 3/58.)

- Szulyovszky László (expertus110@gmail.com)

- Singer László (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 9.)

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó szakértővel történő szerződés 

ügyvédi ellenjegyzést követő aláírására.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti szerződés fedezetét az 

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

 

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

               4. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül

                4. pont: 2017. február 28.

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész)

Az árajánlatbekérők kiküldésre kerültek. Az ajánlattételi határidő 2017. január 16. volt. Egy árajánlat érkezett be, Nagy Sándor 

ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van.

18. 457/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi 

Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. 

2017. január 01. napjától 

március 31. napjáig szóló 

támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre, 2017. január 01. napjától 2017. március 31. napjáig tartó időszakra szóló 

támogatási szerződést köt mindösszesen 54.000.000,- Ft összegben a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel. 

 

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

követően aláírja.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint gondoskodjon az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésében fedezet biztosításáról.

 

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

                3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 30 napon belül

                3. pont: 2017. február 28.

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) A támogatási szerződés 2016. december 29-én aláírásra került.

19. 456/2016. (XII. 20.) 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 

9.000.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. december hónapban egyedi támogatás formájában ad át, fedezete az önkormányzat 2016. évi 

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

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

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

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

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

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

                3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 30 napon belül

                3. pont: a negyedévet követő 30 napon belül

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) A támogatási szerződés 2016. december 22-én aláírásra került.

20. 455/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi Bölcsőde 

Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti tartalommal a Budakeszi Bölcsőde Szervezeti és Működési 

Szabályzatát annak mellékleteivel együtt. 

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

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály) Az intézményvezető 2017. január 3-án értesítésre került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

21. 454/2016. (XII. 20.) Kt.

Mentési Pont és Tűzoltó 

Ügyelet kialakításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a régi szennyvíztisztító telepen (2092 Budakeszi, Akácfa utca 18.) a melléklet 

szerinti vázlattervek szerint tűzoltó jármű és mentőautó tárolására alkalmas épület kialakítását, melyre bruttó 7.325.000.-Ft keretösszeget biztosít az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Mentési Pont és Tűzoltó Ügyelet kialakításához 

szükséges intézkedéseket megtegye, valamint árajánlatokat kérjen be a tervezési feladatok ellátására és a végleges koncepció kialakulását követően 

azt a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás elé terjessze.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges szakhatósági egyeztetéseket folytassa le, 

különös tekintettel az Országos Mentőszolgálatra.

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerint gondoskodjon az Önkormányzat 

2017. évi költségvetésében fedezet biztosításáról.

 

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 30 napon belül

               4. pont: 2017. február 28.

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

A szükséges szakhatósági egyeztetések folyamatban vannak, jelenleg az Országos Mentőszolgálat állásfoglalására várunk. A 

BÖT 2017. februári ülésén a téma tárgyalásra kerül.

22. 453/2016. (XII. 20.) Kt.

Stadler Zsolt 

támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Stadler Zsolt kérelmezőt.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pontban foglaltakról.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) Stadler Zsolt kérelmező 2017. január 3-án tájékoztatásra került.

23. 452/2016. (XII. 20.) Kt.

A Budakeszi Város Német 

Önkormányzatával kötött 

Köznevelési 

Megállapodás 

módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Budakeszi Város Német Önkormányzat között létrejött Köznevelési Megállapodás 

módosítását egységes szerkezetbe foglalva a mellékelt tartalommal elfogadja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást ügyvédi ellenjegyzést követően 

aláírja.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály) A Köznevelési Megállapodás 2017. január 11-én aláírásra került.

24. 451/2016. (XII. 1.) Kt.

Polonyi József Meggyes 

u. 56. szám alatti lakos 

támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000.- Ft összeggel támogatja Polonyi József Meggyes u. 56. szám alatti lakost a 

tűzesetet követő felújítás megkezdésében, melynek fedezetét az önkormányzat 11742348-15390022-00930000 számú, a tűzkárosultak támogatására 

nyitott társadalmi számla terhére biztosítja.

 

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

ellenjegyzést követő aláírására.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály) A támogatási szerződés 2016. december 9-én aláírásra került.

25. 450/2016. (XII. 1.) Kt. Albérleti hozzájárulásról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Lakatos-Bieber Mónikát (szül. hely, idő:                                  , cím:                                 

) lakásbérleti díj megfizetése céljából, 6 hónap időtartamra, havi 40.000.- Ft összeggel, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetésről 

szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása.

 

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

ellenjegyzést követő – aláírására.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:    1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 nap

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) A határozat a 462/2016. (XII. 20.) Kt. döntéssel visszavonásra került.

26. 449/2016. (XII. 1.) Kt.

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.

27. 448/2016. (XII. 1.) Kt.

Körzeti megbízott 

támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. évben, de legfeljebb feladatának ellátásáig havonta 40.000.- Ft-tal támogatja Kürtösi 

Pál rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott lakhatási költségeit, továbbá havonta 3000.- Ft-tal támogatja telefonnal kapcsolatos költségeit.

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

ellenjegyzést követő – aláírására.

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:    1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 nap

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport)

A támogatási szerződés az Önkormányzat részéről aláírásra került, Támogatott azonban a szerződésben módosítást kért, 

melynek egyeztetése jelenleg folyamatban van.

28. 447/2016. (XII. 1.) Kt.

A lejárt határidejű 

határozatokról szóló 

beszámoló elfogadásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 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.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

29. 446/2016. (XII. 1.) 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.

30. 445/2016. (XII. 1.) Kt.

A költségvetési kitekintő 

határozatról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a 2016. évi költségvetési évet követő három évre várható összegét a melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály) További intézkedést nem igényel.

31. 444/2016. (XII. 1.) Kt.

Budakeszi Helyi Építési 

Szabályzatának és 

Szabályozási Tervének 

módosítása tárgyában 

kötendő szerződésről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt a melléklet szerint a KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.-vel (1183 

Budapest, Üllői út 455., cg.: 01-09-944093, képviseli: Zajovics András György ügyvezető) Budakeszi Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv 

módosításának elkészítésére 4.990.000,- Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 6.337.300,-Ft, azaz hatmillió-háromszázharminchétezer-háromszáz forint 

összegben, melynek fedezete az Önkormányzat 2017. évi költségvetése.

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

aláírására.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti szerződés fedezetét az 

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

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

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:    1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

                  3. pont: 2017. február 28.

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész)

A tárgyi szerződés az Önkormányzat részéről 2016. december 19-én, a KASIB Mérnöki Manager Iroda részéről 2016. 

december 30-án aláírásra került.

32. 443/2016. (XII. 1.) Kt.

A „Bűnmegelőzési 

projektek 

megvalósítására” kiírt 

pályázaton történő 

részvételről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett bűnmegelőzési projektek 

megvalósítása című pályázatra mikro kategóriában az alábbiak szerint:

tárgy: Budakeszi településbiztonságának és a városban történő bűncselekményeknek visszaszorítása

támogatás megpályázott összege: bruttó 5.000.000,- Ft

önerő: nincs.

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

Belügyminisztérium részére.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: 2016. december 19.

Sebestyén László 

(Projektmenedzser) A pályázat határidőben, 2016. december 16-án aláírásra került.

33. 442/2016. (XII. 1.) Kt.

Az ELMŰ Hálózati Kft-vel 

kötendő, a Tiefenweg 

utcára vonatkozó 

pénzeszköz átadás-

átvétele tárgyú 

megállapodás 

elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt a melléklet szerinti tartalommal az ELMŰ 

Hálózati Kft-vel a Tiefenweg utcára vonatkozóan közvilágítási hálózat kiépítésére, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 

5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, Fejlesztési tartalék, Közvilágítás fejlesztési tartalék sora.

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

ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály) A megállapodás az Önkormányzat részéről 2016. december 15-én, az ELMŰ részéről 2016. december 22-én aláírásra került.

34. 441/2016. (XII. 1.) Kt.

Az ELMŰ Hálózati Kft-vel 

kötendő, a Megyei-

Makkosi utcákra 

vonatkozó pénzeszköz 

átadás-átvétele tárgyú 

megállapodás 

elfogadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást köt a melléklet szerinti tartalommal az ELMŰ 

Hálózati Kft-vel a Megyei-Makkosi utcákra vonatkozóan közvilágítási hálózat kiépítésére, melynek fedezete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetéséről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 1.6. Tartalékok, Fejlesztési tartalék, Közvilágítás fejlesztési tartalék 

sora.

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

ellenjegyzést követően aláírja.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Bogár-Szabóné Szita 

Edit (Műszaki Osztály) A megállapodás az Önkormányzat részéről 2016. december 15-én, az ELMŰ részéről 2016. december 22-én aláírásra került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

35. 440/2016. (XII. 1.) Kt.

A Vodafone Magyarország 

Zrt. bázisállomására 

vonatkozó bérleti 

szerződés módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 1-től határozatlan időre bérleti szerződést köt a Vodafone Magyarország Zrt.-

vel a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ (2092 Budakeszi, Fő utca 108.) udvarán lévő felépítményen álló bázisállomásához kapcsolódóan évi 

bruttó 2.440.000,- Ft bérleti díj ellenében azzal, hogy a Vodafone Magyarország Zrt. köteles a bázisállomást a jelenlegi helyéről az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ épületének tetejére áttelepíteni 2017. március 31. napjáig a vonatkozó előírások betartásával és az áttelepítés teljes költségének 

viselésével.

 

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

ellenjegyzést követő – aláírására

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt a Vodafone Magyarország Zrt. jogelődjével, a NOKIA 

Telecommunications Kft.-vel 1999. június 11-én kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel, 2017. március 31. napjával történő megszüntetésére.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Vodafone Magyarország Zrt.-t az 1. és a 3. 

pontok szerinti döntésről.

 

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

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:   1. pont: azonnal

                  2. pont: döntést követő 30 napon belül

                  3. pont: döntést követő 30 napon belül

                  4. pont: döntést követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A határozatot a Vodafone Magyarország nem fogadta el, a témában a Képviselő-testület 2017. februári ülésére ezért 

előterjesztés készül.

36. 439/2016. (XII. 1.) 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 

25.100.000.-Ft-al megemeli, melyet 2016. december hónapban egyedi támogatás formájában ad át, fedezete az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésről szóló 5/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 2.1. Beruházások 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. december 6-án aláírásra került.

37. 438/2016. (XII. 1.) Kt.

A Budakeszi 4889 hrsz.-ú, 

természetben Gazda utca 

egy részének 

értékesítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja értékesíteni az Önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi 4889 hrsz.-ú, 

természetben 2092 Budakeszi, Gazda utca ingatlan melléklet szerinti részét. 

 

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) A kérelmezők 2016. december 8-án értesítésre kerültek.

38. 437/2016. (XII. 1.) Kt.

A Sugár utca 

elnevezésének 

módosításáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sugár utca elnevezésének módosítására vonatkozó javaslatot elutasítja.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy a határozatról tájékoztassa a kérelmezőt.

 

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

                  2. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:   1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Kovács Krisztián 

(Igazgatási Osztály) Kérelmező 2016. december 6-án értesítésre került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

39. 436/2016. (XII. 1.) Kt.

Az Önkormányzat 2017. 

évi belső ellenőrzési 

tervéről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzatának 2017. évi 

belső ellenőrzési tervét.

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

ellenőrt.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   1. pont: azonnal

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Gyimesi Péter 

(Titkársági Csoport) További intézkedést nem igényel.

40. 435/2016. (XII. 1.) Kt.

A Szentegyházi 

Gyermekfilharmonikusok 

Alapítvány támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szentegyházi Gyermekfilharmonikusok Alapítványt, a Szentegyházi 

Gyermekfilharmonia kórus és zenekar Budekszin történő fellépésének tárgyában 150.000.- Ft összeggel, melynek a fedezete az önkormányzat 

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

biztosítja.

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

ellenjegyzést követő aláírására.

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

                  3. pont: dr. Remete Sándor jegyző

Határidő:    1. pont: azonnal

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

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály) A támogatási szerződés 2016. december 15-én aláírásra került, a koncert 2016. december 22-én lezajlott.

41. 434/2016. (XII. 1.) Kt.

Az Eszemadta 

Gyermektáncház 

támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000.- Ft összeggel támogatja az Eszemadta Gyermektáncházat Nyitrai Lilla kérelmező 

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

tartalék sora terhére biztosítja.

 

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

ellenjegyzést követő aláírására.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül

Orgoványi Gábor 

(Titkársági Csoport) A támogatási szerződés 2016. december 9-én aláírásra került.

42. 433/2016. (XII. 1.) Kt.

Az oktatási intézmények 

iskolavédőnői 

feladatainak ellátásáról

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

oktatási intézményekben végzett munkájáról szóló beszámolóját.

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Nyerges Ádám 

(Igazgatási Osztály) Az iskolavédőnő a határozatról 2016. december 30-án értesítésre került.

43. 432/2016. (XII. 1.) Kt.

A Széchenyi István 

Általános Iskola 

pedagógiai programja 

átdolgozásának 

megrendeléséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlatokat kér a melléklet szerint, a Széchenyi István Általános Iskola pedagógiai 

programja átdolgozásának szakmai támogatására. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1. pont szerinti szakmai támogatás fedezetére bruttó 800.000.- Ft keretösszeget biztosít 

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti árajánlat kérőket az alábbi cégeknek küldje meg:

-          Expanzió Korlátolt Felelősségű Társaság

címzett: Dr. Setényi János ügyvezető

székhely: 1052 Budapest, Városház u. 3-5.

e-mail: expanzio@expanzio.hu

-          Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

székhely: 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

e-mail: fejlesztes@nyme.hu

-          PANGEA Petény Kft.

székhely: 1132 Budapest, Váci út 6.

e-mail: info@pangeapeteny.hu

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti árajánlatok beérkezését követően 

a legkedvezőbb ajánlattevővel a megbízási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 4. pont szerinti szerződés fedezetét az 

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének összeállításakor a kiadások körébe tervezze be.

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály)

A beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbben az Expanzió Kft. Adta, velük a megbízási szerződés 2017. január 16-án 

aláírásra került.

44. 431/2016. (XII. 1.) Kt.

Tanuszoda építési 

kérelméről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a tájékoztatást miszerint, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési 

Programban Budakeszi város tanuszoda építési kérelme nem támogatható.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson a tanuszoda megépítése 

tárgyában.

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   1. pont: azonnal

                  2. pont: 2017. 06. 30.

Merényi Tamás (Műszaki 

Osztály) További intézkedést nem igényel.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

45. 430/2016. (XII. 1.) Kt.

Az óvodák és bölcsődék 

bérmaradványáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodák és bölcsődék 2016. évben várhatóan képződő bérmaradványának 

felhasználásáról szóló 246/2016. (VI. 30.) Kt. határozata alapján, 2016. évben szabad előirányzatként rendelkezésre álló összegből az alábbiak szerint 

határozza meg az egyes intézmények tekintetében a kifizethető bruttó jutalom, valamint a szociális hozzájárulási adó összegét: 

 

Intézmény Létszám Keret összesen

123.000.- Ft/fő  ebből egyenlő részben felosztandó, (116 000 Ft/fő)  ebből intézményvezetők által használható keret (7000 Ft/fő) Szociális hozzájárulási 

adó

Pitypang Sport Óvoda 18 fő 2 214 000,- Ft 2 088 000,00      126 000,00     597 780,- Ft

Szivárvány Óvoda 14 fő 1 722 000,- Ft  1 624 000,00        98 000,00     464 940,- Ft

Budakeszi Bölcsőde 14 fő 1 722 000,- Ft  1 624 000,00        98 000,00     464 940,- Ft

Mosolyvár Bölcsőde 12 fő 1 476 000,- Ft  1 392 000,00        84 000,00     398 520,- Ft

Összesen 58 fő 7 134 000,- Ft 6.728.000.- Ft 406.000.- Ft 1 926 180,- Ft

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az egyes intézmények vezetőit, hogy a keret felosztására vonatkozó döntésüket 

küldjék meg a Polgármesteri Hivatal részére.

 

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

5/2016. (II.16.) költségvetési rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítását az alábbiak szerint:

-          A Rendelet 7. melléklet Pitypang Sport Óvoda Kiadások 1.1 Személyi juttatások előirányzatból 3.198.000 Ft-ot, valamint az 1.2 Munkaadókat 

terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatból 863.460 Ft-ot elvon.

-          A Rendelet 5. melléklet Kiadások 1.1 Személyi juttatások előirányzatát 1.722.000 Ft-tal, valamint az 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó előirányzatát 464.940 Ft-tal megemeli.

-          A Rendelet 6. számú melléklet Kiadások 1.1 Személyi juttatások előirányzatát 1.476.000 Ft-tal, valamint az 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 

Cserép Zsolt

(Pénzügyi Osztály) A beérkezett intézményvezetői döntések alapján az összegek a munkavállalóknak december folyamán kifizetésre kerültek.

46. 429/2016. (XII. 1.) Kt.

Az Érdi Tankerületi 

Központtal kötendő 

megállapodásokról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt az Érdi Tankerületi Központtal a Budakeszi köznevelési intézmények 

állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 

kötelezettségek átadás-átvételéről. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vagyonkezelési szerződést köt az Érdi Tankerületi Központtal a Budakeszi köznevelési 

intézmények működtetésére.

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a megállapodás részleteit egyeztesse az Érdi 

Tankerületi Központ igazgatójával és az önkormányzat érdekeit szolgáló tartalommal - a meglévő mintaszerződések alapján - a megállapodásokat 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1.-2. pont: azonnal

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül

dr. Makai Katalin 

(Igazgatási Osztály) A megállapodás 2016. december 15-én aláírásra került.

47. 428/2016. (XII. 1.) Kt.

A Budakeszi Városi 

Polgárőr és 

Katasztrófavédelmi 

Egyesület támogatásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület 

kérelmét és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a régi szennyvíztisztító telep (2092 Budakeszi, Akácfa utca 18.) vonatkozásában, 

tűzoltó jármű és mentőautó tárolására alkalmas épület kialakításának lehetőségét, melynek fedezetét az önkormányzat a 2017. évi költségvetésbe 

tervezi be.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a soron következő Budakörnyéki Önkormányzati 

Társulási ülésen terjessze elő az 1. pontban szereplő mentőautó Budakeszin történő tárolásának lehetőségét.

 

Felelős:    1. pont: dr. Remete Sándor jegyző

                 2. pont: dr Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő:   a soron következő Képviselő-testületi ülés

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

A határozatban jelzett vizsgálat lefolytatásra került, a téma a BÖT december 9-i ülésén megtárgyalásra került.

A Képviselő-testület a 454/2016. (XII. 20.) Kt. Határozatával döntött a projekt folytatásáról.

48. 427/2016. (XI. 14.) Kt.

A Domonics Anita 

támogatási szerződése 

tárgyú 369/2016. (X. 13.) 

Kt. határozat 

visszavonásáról

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja Domonics Anita támogatási szerződése tárgyú 369/2016. (X. 13.) Kt. határozatát.

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda) A határozat visszavonása a nyilvántartáson átvezetésre került, további intézkedést nem igényel.

49. 426/2016. (XI. 14.) Kt.

A Budakeszi, Fő u. 187. 

szám alatt található lakás 

bérbeadásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Domonics Anitát (szül. hely, idő:                   , anyja neve:                   , cím:                          

) lakásbérleti díj megfizetése céljából, 12 hónap időtartamra, havi 50.000.- Ft összeggel, melynek 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 az 1. pont szerinti döntés értelmében a 2092 Budakeszi, Fő utca 133. szám alatti 

önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történő kiköltözésre egy hónap időtartamot biztosít.

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy teljes körűen vizsgálja ki a Budakeszi, Meggyes 

utcában található ingatlan jogi helyzetének részleteit, az ingatlan és a felépítmény vonatkozásában egyaránt.

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

ellenjegyzést követő – aláírására.

5. 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. és 4. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

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

Határidő: 1. és 4. pont: azonnal

                 2. pont: a határozat kézhezvételétől számított 30 nap

                 3. pont: a hivatalos vizsgálatok eredményét követő 30 napon belül

                 5. pont: a döntést követő 15 napon belül

Cserhalmi Andrea 

(Vagyongazda)

A támogatási szerződés nem került aláírásra, tekintettel arra, hogy kérelmező lakhatásáról a Képviselő-testület 466/2016. (XII. 

20.) Kt. Határozatával másként rendelkezett. A határozat visszavonása javasolt.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

50. 425/2016. (XI. 14.) Kt.

Az értéktárral foglalkozó 

weboldal létrehozásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2016 pályázat keretében árajánlatot kér be egy, az értéktárral foglalkozó 

weboldal létrehozásáról az alábbiaktól:

- Contigo Bt. (2092 Budakeszi, Fűzfa utca 7/b. képviseli: Berlinger Gábor ügyvezető)

- Kufa András egyéni vállalkozó

- Camsystems Kft. (2235 Mende, Dobó István utca 15. képviseli: Katona-Mátyássi Nikoletta Hajnalka ügyvezető)

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

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja bruttó 190.500.-Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a HUNG-2016 pályázatán elnyert 

1.950.040.-Ft pályázati támogatás.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                 2. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett vállalkozások részére megküldésre kerültek, a legkedvezőbb ajánlatot Kufa 

András adta. A szerződéskötés folyamatban van.

51. 424/2016. (XI. 14.) Kt.

A Makkosmáriai 

Fogolykiváltó 

Boldogasszony 

kegytemplommal 

kapcsolatosan az egyházi 

levéltárból előkerült 80 

oldalnyi latin szöveg 

fordításának 

elkészítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2016 pályázat keretében árajánlatot kér be a Makkosmáriai Fogolykiváltó 

Boldogasszony kegytemplommal kapcsolatosan az egyházi levéltárból előkerült 80 oldalnyi latin szöveg fordításának tárgyában az alábbi személyektől:

- Mészáros Csaba,

- Bednarik György,

- dr. Szilágyi Levente,

- Nándor Tímea,

- dr. Károlyfalvi József.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó magánszeméllyel a 

megbízási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja, bruttó 403.704.-Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a HUNG-2016 pályázatán 

elnyert 1.950.040.-Ft pályázati támogatás.

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                 2. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett személyek részére megküldésre kerültek, a legkedvezőbb ajánlatot Bednarik 

György adta. A szerződéskötés folyamatban van.

52. 423/2016. (XI. 14.) Kt.

A budakeszi német 

népszokások 

összegyűjtésének 

elvégzéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2016 pályázat keretében árajánlatot kér be a budakeszi német népszokások 

összegyűjtése tárgyában az alábbi személyektől:

- dr. Mészáros Csaba,

- dr. Szilágyi Levente,

- Bednarik János.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó magánszeméllyel a 

megbízási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja, bruttó 150.000.-Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a HUNG-2016 pályázatán 

elnyert 1.950.040.-Ft pályázati támogatás.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett személyek részére megküldésre kerültek, a legkedvezőbb ajánlatot Bednarik 

János adta. A szerződéskötés folyamatban van.

53. 422/2016. (XI. 14.) Kt.

Mezey Mária életét és 

munkásságát bemutató 

kézirat elkészítéséről

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2016 pályázat keretében árajánlatot kér be Mezey Mária életét és munkásságát 

bemutató kb. 160.000 karakter terjedelmű kézirat elkészítésének tárgyában az alábbi személyektől:

- dr. Csiszár Mirella,

- Gajdó Tamás,

- dr. Darkó Jenő.

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó magánszeméllyel a 

megbízási szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja, bruttó 320.000.-Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a HUNG-2016 pályázatán 

elnyert 1.950.040.-Ft pályázati támogatás.

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett személyek részére megküldésre kerültek, a legkedvezőbb ajánlatot dr. Darkó Jenő 

adta. A szerződéskötés folyamatban van.

54. 421/2016. (XI. 14.) Kt.

Budakeszi védendő 

épületek és szobrok 

felméréséről és 

dokumentálásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HUNG-2016 pályázat keretében árajánlatot kér be a Budakeszin található védendő 

épületek és szobrok dokumentálása és azok katalógusának elkészítése tárgyában az alábbi cégektől:

- KLIMA STUDIO Kft. (székhely: 2030 Érd, Diósdi út 43. képviseli: Draskóczy Gergely ügyvezető)

- Kollektív Műterem Kft. (székhelye: 1085 Budapest, Kőfaragó utca 11. képviseli: Kovács Zoltán vezető tervező)

- Bártfai-Szabó Építésziroda Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 76. képviseli: Bártfai-Szabó Gábor ügyvezető)

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

szerződést ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja, bruttó 381.000.-Ft keretösszeg erejéig, melynek fedezete a HUNG-2016 pályázatán elnyert 

1.950.040.-Ft pályázati támogatás.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: 1. pont: azonnal

                2. pont: döntést követő 15 napon belül

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT)

Az árajánlat-bekérők a határozatban jelzett vállalkozások részére megküldésre kerültek, a legkedvezőbb ajánlatot a Bártfai-

Szabó Építésziroda adta. A szerződéskötés folyamatban van.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

55. 420/2016. (XI. 14.) Kt.

A települési értéktár és a 

Települési Értéktár 

Bizottság létrehozásáról

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.16.) Korm. 

rendelet 2. § (1) bekezdése alapján létrehozza Budakeszi Város települési értéktárát.

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti értéktár gondozásával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 

ellátására Települési Értéktár Bizottságot hoz létre az alábbi tagokkal:

 

a) dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester (elnök)

b) Bánhidi László településfejlesztési tanácsnok

c) Czifra Zsuzsanna Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság elnöke

d) Sigmond Bertalan képviselő

e) Dr. Darkó Jenő

f) Dr. Hámori József

g) Körösiné dr Merkl Hilda

h) Somlóvári Józsefné Közellátási és Közbiztonsági Tanácsnok

i) Bakács Bernadett alpolgármester

j) Budakeszi Város Német Önkormányzat elnöke, vagy az általa delegált személy

k) Budakeszi Szépítő Egyesület elnöke, vagy az általa delegált személy

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet 

szerint azzal, hogy tizenegy taggal működik a 2. pont szerint.

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) 

Korm. rendeletben foglalt feladatok ellátásával megbízza a Települési Értéktár Bizottság tagjait.

 

dr. Somogyi Farkas 

József (BÖT) További intézkedést nem igényel.

56. 419/2016. (XI. 14.) Kt.

Az Árpád-fejedelem téri 

általános iskola 

jóváhagyási tervéről

1. Budakeszi Város Önkormányzata az Árpád-fejedelem térre tervezett általános iskola jóváhagyási tervével kapcsolatban az alábbi véleményt adja: 

A tervezett iskolaépület - a Budakeszi Tervtanács véleménye alapján - a város izgalmas, minden remény szerint egyik legjobb középülete lehet, 

melynek a belső udvar köré szervezett terei, tömegei sajátos, a helyhez kötődő identitást jelenítenek meg.

Az Önkormányzat kérései, észrevételei a tervekben átvezetésre kerültek.

 

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

Sportközpontok Főigazgatóját.

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester

Határidő: azonnal

Borsodiné Gláser 

Krisztina (Főépítész) A határozat a Nemzeti Sportközpontok részére 2016. november 16-án megküldésre került.

57. 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 2017. januári ülésén dönt a nyertes pályázó kiválasztásáról.

58. 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 2016. november 29-én aláírásra került.

59. 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. A keretszerződés felmodásáról 2016. november 29-én értesítésre került. A szerződés 2017. január 1-én 

hatályát vesztette.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

60. 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 határidőben megküldött szerződést a CamSystems Kft. Képviselője 2017. január 24-én írta alá.

61. 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.

62. 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. Tekintettel 

arra, hogy a határozatban jelzett keretösszegen belül érvényes árajánlat nem érkezett, a Képviselő-testület 2017. februári 

ülésére a keretösszeg megemeléséről előterjesztés készül.

63. 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 2016. november 28-án 

aláírásra került. December 20-i tervszállítási határidőig a tervező a tervet leszállította, a megbízási díj kifizetésre került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

64. 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. A 

szerződés aláírásra került 2016. december 30-án.

65. 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 2017. februári ülésén dönt.

66. 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. Az MNV Zrt. Nemleges 

nyilatkozata alapján az adásvételi szerződés aláírására 2016. december 29-én került.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

67. 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, a 

terveztetés megkezdődött, a munkák elvégzésére az időjárás függvényében tavasszal kerülhet sor.

68. 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 aláírására a BeSzT Kft-vel 2016. november 21-én sor került.

69. 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. A legkedvezőbb ajánlatot az EXTRICO Zrt. Adta. A térfigyelő kamerák kiépítéséhez 

kapcsolódó további műszaki feltételek egyeztetése folyamatban van, a szerződés ezt követően írható alá.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

70. 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 volt. Miután határidőn belül érvényes ajánlat nem érkezett, 2016. december 20-án új körös 

ajánlatkérésre került sor, melynek ajánlattételi határideje 2017. január 13-a volt. Határidőn belül 3 érvényes ajánlat érkezett be, 

melyek közül a legkedvezőbbet a Tromos E Bt. adta. A szerződéskötés jelenleg folyamatban van.

71. 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 volt. A legkedvezőbb ajánlatot a Bamax Work Kft. Adta. A szerződés előkészítve, jelenleg a 

nyertes vállalkozás a lakosokkal egyeztet a kivitelezésről.

72. 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.

73. 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]

74. 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. A záradékolt változási vázrajz 2017. január 12-én elkészült, az eljárás 

megindításra került.

75. 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) Az adásvételre a telekalakítási eljárás lezárását követően kerülhet sor. [lásd: 380/2016. (X. 27.) Kt. Határozat]
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

76. 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 kerültek, a szerződés az Önkormányzat 

részéről 2016. november 26-án, a CompArt Kft. Részéről 2016. december 19-én aláírásra került.

77. 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)

Ügyfél a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 2016. november 24-én a tárgyban hozott előkészítő határozatát, valamint a 

határozat 3. pontja alapján kiállított elvi szándéknyilatkozatot átvette.

78. 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.

A nyertes vállalkozó a tárgyi munkát 2016. december 6-án, határidőn belül elvégezte.

79. 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. A rendelkezésre álló információk alapján ügyfél a telekalakítási eljárás megindítását már 

kezdeményezte a Földhivatalnál.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

80. 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.

Az illetékes NIPÜF álláspontja szerint a terület elképzeléseik szerint szabadon felhasználható. Az önkormányzati hasznosítás 

további tárgyalásokat igényel az MNV Zrt-vel.

81. 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. A művelés alóli kivonás határozat alapján 2016. 

november 22-én megtörtént.

82. 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 közterületté minősítés 2017. január 10-én bejegyzésre került.

83. 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. A helyzet megoldására lakossági fórum 

szerveződik.

84. 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.

A területrendezés és az elkészült terület átadása megtörtént.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

85. 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.

A területrendezés és az elkészült terület átadása megtörtént.

86. 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)

Az Önkormányzat fejlesztési hitel felvétele miatt a projekt más módon kerül megvalósításra, ezért a határozat visszavonása 

indokolt.

87. 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.

A mai napig hivatalos állásfoglalás nem érkezett.

88. 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

Merényi Tamás (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.

A telekalakítási eljárás a mai napig nem zárult le.
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról,

a Képviselő-testület 2017. január 26-i ülésére

 Ssz. Határozat száma Határozat címe Határozat szövege Végrehajtásért felelős Szöveges státuszjelentés

89. 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 2017. februári ülésén tárgyalja a témakört.

90. 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 szerződés 2016. november 22-én aláírásra került. A kivitelezés határideje 2017. április 19-e.

91. 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]

Beszámoló lezárva: 2017. január 23.
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