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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2015. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

Javaslat a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet 

módosításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

198/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi: 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati 

rendeletét a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet 

módosításáról. 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….) 

önkormányzati rendelete a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 

24.) rendelet módosításáról 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

  

  

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                                                   dr. Remete 

Sándor 
                   polgármester                                                                            jegyző 

 

 

Döntés az óvodák és bölcsődék bérmaradványáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

199/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata az óvodák és bölcsődék bérmaradványáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint állapítja 

meg a hatékonyabb gazdálkodást elősegítő intézkedések megtétele tárgyú 54/2015. (II. 
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27.) Kt. határozat 13.) pontja szerinti 2015. évben várható bérmaradványból kifizethető 

bruttó összeget, mely összevonásra kerül az intézmények között és nem tartalmazza a 

szociális hozzájárulási adó összegét. 

Az alábbi intézmények bérmaradványai kerülnek összevonásra: 

  

-          Szivárvány Óvoda:  2.157.000,- Ft 

-          Pitypang Sport Óvoda: 2.914.000,- Ft 

-          Budakeszi Bölcsőde: 242.000,- Ft 

-          Mosolyvár Bölcsőde: 648.000,- Ft 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az 

intézményvezetőket, hogy a bérkompenzációval érintett dolgozók listáját készítsék el és 

adják le a Polgármester részére. 

  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az intézményvezetők javaslata alapján a kifizetéseket 2015. december 20-

ig teljesítse. 

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

                  2. pont: intézményvezetők 

                   3. pont: dr. Remete Sándor, jegyző  

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2015. december eleje 

                  3. pont: 2015. december 21. 

 

 

Döntés Lieber Éva munkásságáról szóló könyv megjelentetésének támogatásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

200/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata Lieber Éva munkásságáról szóló könyv megjelentetésének 

támogatásáról  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt 

Somos Évával (2092 Budakeszi, Reviczky utca 42.) a Lieber Éva festő és textilművész 

munkásságáról szóló könyv megjelentetésével kapcsolatos költségek támogatására 

100.000.- Ft összegben, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének általános tartalék sora 

terhére biztosítja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pont szerinti döntésről értesítse Somos Éva kérelmezőt.  

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

                  4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

                  4. pont: negyedévet követő 30 nap 

 

 

Döntés fogorvosi rendelő átépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

201/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata fogorvosi rendelő átépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja dr. 

Tőkés Péter fogorvosi rendelőjének mellékletben megjelölt átalakításához azzal, hogy a 

kivitelezés költségei a kérelmező terhelik. 

 

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 
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Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2015. évi támogatási 

szerződésének módosításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

202/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2015. évi 

támogatási szerződésének módosításáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft. 2015. évi támogatásának összegét 11.000.000.-Ft-al 

megemeli, melyet december hónapban egyedi támogatás formájában ad át, fedezete az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 

2. számú melléklet Költségek 1.3. Dologi kiadások sora terhére 5.000.000.-Ft, a 2. 

számú melléklet Kiadások 2.1 Beruházások sora terhére 6.000.000.-Ft. 

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 2015. évi költségvetésről 

szóló 3/2015. (III. 4.) 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:  2015. december 31. 

 

 

Döntés a 2014. évi lakossági járdapályázattal kapcsolatban pénzeszköz-átadási 

megállapodás megkötéséről a járdafelújítások utólagos finanszírozására 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

203/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a 2014. évi lakossági járdapályázattal kapcsolatban pénzeszköz-átadási 

megállapodás megkötéséről a járdafelújítások utólagos finanszírozására 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a BVV Kft-vel 2014. évi 

lakossági járdaépítés utólagos finanszírozására Pénzeszköz-átadási megállapodást köt a 

melléklet szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont 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 

 

 

Döntés a Budakeszi 2080/1 és 2080/6 hrsz.-ú ingatlanok visszaadásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

204/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi 2080/1 és 2080/6 hrsz.-ú ingatlanok visszaadásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a 

Budakeszi 2080/1 hrsz.-ú, 78 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű ingatlan és 

a Budakeszi 2080/6 hrsz.-ú, 360 m2 alapterületű, kivett közterület megnevezésű ingatlan 

a Budakeszi 2080/2 hrsz.-ú, 1657 m2 alapterületű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanhoz történő, ellenszolgáltatás nélküli visszacsatolásához azzal, hogy az ingyenes 

tulajdonjog átruházási szerződés elkészíttetése, a telekegyesítési eljárás lefolytatása, 

valamint azok költségei a 2080/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát terhelik. 

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

az ingyenes tulajdonjog átruházási szerződés tervezetét terjessze ismét a Képviselő-

testület elé jóváhagyásra. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a szerződés elkészültét követő Kt. ülés 
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Döntés a Molnár Teniszakadémia kérelméről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

205/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Molnár Teniszakadémia kérelméről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Molnár Teniszakadémia teniszpálya építési kezdeményezését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, a 

további részletek kitárgyalására a kérelmezővel, valamint a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

készítse elő a bérleti pályázati konstrukciót és a soron következő Képviselő-testületi 

ülésre terjessze be. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

tájékoztassa a kérelmezőt az 1. pont szerinti döntésről. 

Felelős:     1. pont: Bánhidi László településfejlesztési tanácsnok 

 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

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

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

Döntés a Schieli-kápolna környezetrendezésének 2. üteméről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

206/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Schieli-kápolna környezetrendezésének 2. üteméről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t (székhely: 2092 Budakeszi, Fő u. 179; Cg: 

13-09-130253; adószám: 14843007-2-13; képviseli: Bozsik Ádám Patrik ügyvezető) a 
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Schieli kápolna környezetrendezése 2. ütemének (járdák összekötése, csapadékvíz 

elvezetése, murvás parkolók kialakítása, a fennmaradó területen növénytelepítés, 

rendezés) kivitelezésére. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti 

munkálatok költségeire bruttó 2.373.194.-Ft-ot biztosít és felkéri a polgármestert, hogy a 

jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő összeg fedezetének tervezéséről a 

2016. évi önkormányzati költségvetés összeállítása során. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy ügyvédi ellenjegyzést követően az 1. pontban foglaltakra a 

vállalkozási szerződést aláírja. 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2016. február 29. 

                  3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

Döntés a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 

pályázat lebonyolítását követő fenntartási időszakban szervezett közösség-

kovácsoló órák és iskolai kompetencia fejlesztő foglalkozások megvalósításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

207/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 

pályázat lebonyolítását követő fenntartási időszakban szervezett közösség-

kovácsoló órák megvalósításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú  „Értékes vagy!” című pályázat lebonyolítását követő fenntartási 

időszakban szervezett közösség-kovácsoló órák tartására Biczók Zsófia (1184 Budapest, 

Mikszáth K. utca 6. 6/24.) és Keresztes Károly (1114 Budapest, Kanizsai u. 43.) egyéni 

vállalkozókat bízza meg egyenként bruttó 90.000,- Ft összegért 1 év időtartamra (2015. 

december 01 – 2016. december 1.), összesen: bruttó 180.000.- Ft összegben, mely 

fedezetét a 2016. évi költségvetés terhére biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződéseket a 

melléklet szerinti tartalommal ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.  
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget a 2016. évi költségvetésbe 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: 2016. február 15. 

 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

208/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című 

pályázat lebonyolítását követő fenntartási időszakban szervezett iskolai 

kompetencia fejlesztő foglalkozások megvalósításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TÁMOP-5.6.1.B-12/1-

2012-0060 azonosítójú „Értékes vagy!” című pályázat lebonyolítását követő fenntartási 

időszakban szervezett iskolai kompetencia fejlesztő foglalkozások megvalósítására az 

Életünk a család! Család – és EgészségPedagógiai Nonprofit Kft-t (1119 Budapest, 

Csurgói út 39/b. képviseli: Dr. Rézné Vitus Csilla) bízza meg bruttó 966.000,- Ft 

összegért 2015. november 1-től 2016. június 30-ig, mely összeg fedezetét a 2016. évi 

költségvetés terhére biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos szerződést a melléklet 

szerinti tartalommal ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.  

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti összeget a 2016. évi költségvetésbe 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: 2016. február 15. 
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Döntés a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggő 

kiegészítő beruházás határidejének módosításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

209/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Nagy Sándor József Gimnázium energetikai korszerűsítésével 

összefüggő kiegészítő beruházás határidő módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagy Sándor József 

Gimnázium energetikai korszerűsítésével összefüggően a kiegészítő beruházás teljesítési 

határidejét 2015.12.31-re módosítja. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szerződés-módosítást – ügyvédi ellenjegyzést követően – a 

MicronTech Kft.-vel (2040 Budaörs Gyári u. 2) az 1. pont szerint megkösse.  

  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a 2. pont szerinti szerződés aláírását követően, a Provital Zrt. (1118 Budapest, Késmárki 

u. 8.) bevonásával tegye meg a szerződés-módosítással kapcsolatos hirdetmény 

feladásához szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont azonnal 

                  2.-3. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

Döntés a Budakeszi Városi Polgárőrség támogatásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 mellette, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az 

alábbi határozatot hozta: 

 

210/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi Városi Polgárőrség támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt a 

Budakeszi Városi Polgárőrséggel (2092 Budakeszi, Szél utca 42.) a KEK-169 forgalmi 
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rendszámú járőrautó üzemanyag-ellátásával kapcsolatos költségek támogatására 

250.000,- Ft összegben, melynek fedezetét az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Kiadások 1.3. Dologi 

kiadások sora terhére biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti támogatási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

az 1. pont szerinti döntésről értesítse a kérelmezőt azzal, hogy a 2016. évre igényelt 

támogatás mértékéről szóló kérelmet 2015. december 5. napjáig nyújtsa be a 

Polgármesteri Hivatalhoz. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

szóló 3/2015. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

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

                  4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

                  4. pont: negyedévet követő 30 nap 

 

 

Döntés a Budakeszi, József Attila utcában járda tervezéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

211/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi, József Attila utcában járda tervezéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a József 

Attila utcában a Márity László utca – Hajós utca közötti szakaszon járda tervezését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a 

tervezési programba építse be az 1. pontban megjelölt munkát. 

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

                  2. pont: Bozsik Ádám ügyvezető 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő15 napon belül 
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Döntés a Szivárvány óvodával kapcsolatos közlekedés-biztonság javításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

212/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Szivárvány Óvodával kapcsolatos közlekedés-biztonság javításáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a Fő 

utca 272. szám előtti buszmegálló lépcsőjét a szervizúti járdával összekötő, 

sebességlassító küszöb építését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a 

tervezési programba építse be az 1. pontban megjelölt munkát. 

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

                  2. pont: Bozsik Ádám ügyvezető 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 15 napon belül 

 

 

Döntés Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válásának támogatásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

213/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata Pest Megye önálló NUTS 2 régióvá válásának támogatásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pest megye társadalmi-

gazdasági fejlődése érdekében támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es régióvá válását. 

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

az 1. pont szerinti döntésről értesítse Pest Megye Közgyűlésének Elnökét. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Döntés Budakeszi Város víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve beruházási 

terv (2016-2030) elfogadásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

214/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata Budakeszi Város víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve beruházási 

terv (2016-2030) elfogadásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi 

Város víziközműveinek Gördülő Fejlesztési Terve beruházási tervét (2016-2030) a 

melléklet szerinti tartalommal. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy bruttó 20.000,- Ft (azaz húszezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat 

fizessen meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak, melynek 

fedezete a Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi 

költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklet 

Költségek 1.3. Dologi kiadások sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti tervet aláírja és felkéri, hogy a Fővárosi 

Vízművek Zrt. véleményezését és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően 

küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a Fővárosi Vízművek Zrt. véleményezését és az igazgatási 

szolgáltatási díj megfizetését követően azonnal 

 

 

Döntés a díszterek megvilágításának vezérléséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

215/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága nem javasolja 

a következő helyszíneken lévő díszvilágításokra időkapcsoló felszereltetését: 
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         Kálvária (Jókai utca) 

         Himnusz szobor (Szarvas tér) 

         Park (Fő tér) 

         Református templom külső világítása 

         Első világháborús emlékmű 

         Katolikus templom külső világítása és Nepomuki Szent János szobra és ŐSEINK 

EMLÉKÉRE emlékmű 

         1956-os kopjafa 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága felkéri a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy egyeztessen az 1. pont vonatkozásában az intézmények 

vezetőivel, a Polgárőrség vezetőjével és a Védelmi Centrum vezetőjével. 

 

Felelős:     1. pont: Páczi Erzsébet elnök 

 2. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a soron következő Képviselő-testületi ülés 

 

 

Döntés közvilágítási lámpatestek elhelyezésérő 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

216/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata közvilágítási lámpatestek elhelyezéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a melléklet 

szerinti közvilágítási lámpatestek elhelyezését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

közvilágítási lámpatestek elhelyezésére bruttó 6.800.000,- Ft (azaz hatmillió-

nyolcszázezer forint) keretösszeget biztosít, melynek fedezete Budakeszi Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 04.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklet Költségek 2.1. Beruházások sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

a melléklet szerinti árajánlat bekérőt a következő cégeknek küldje meg: 
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         BEST-VILL. 2000 Kft. 1222 Budapest, Fonó utca 2-6. 

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

         Wire-Vill Kft. 1155 Budapest, Bogáncs utca 6-8. és Ré Stúdió 1155 Budapest, Lehel 

utca 15. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel ügyvédi ellenjegyzést 

követően vállalkozási szerződést írjon alá. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 5 napon belül 

                  4. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

Döntés a Széchenyi István Általános Iskola mosdó helyiségének felújításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

217/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Széchenyi István Általános Iskola mosdó helyiségének felújításáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adományként befolyt 

310.000,- forinton felül 310.000,- forinttal támogatja a Széchenyi István Általános Iskola 

mosdó helyiségének felújítását. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a 

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel (székhely: 2092 Budakeszi, Fő 

utca 179., képviseli: Bozsik Ádám Patrik ügyvezető) az 1. pont szerinti felújítási 

munkálatok elvégzésére 620.000,- forint összeggel, a melléklet szerinti tartalommal, 

melynek fedezete 310.000,- forint összeg erejéig az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) rendelet 11. melléklet kiadások, 5. fejlesztési 

céltartalék, intézményi fejlesztési tartalék sora; 310.000,- forint összeg erejéig az 

Önkormányzat „Társadalmi összefogás” számláján elhelyezett céladomány. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 2. pont szerinti vállalkozási szerződés ügyvédi ellenjegyzést követő 

aláírására. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 2. pont értelmében készítse elő az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015. (III. 04.) számú rendelet módosítását. 
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Felelős:     1.-3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  4. pont: dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  4. pont: a negyedévet követő 30 napon belül 

 

 

Döntés a Farkashegyi Repülőtéren található gondnoki lakás bérbe adásáról 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

218/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Farkashegyi Repülőtéren található gondnoki lakás bérbe adásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Szabó Ákos Péter 

Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot, hogy folytasson tárgyalásokat a kérelmezővel a 

Farkashegyi Repülőtéren található gondnoki lakás bérbe adásának tárgyában. 

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 

 

 

Döntés az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

219/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata az Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervéről 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a melléklet szerinti 

tartalommal Budakeszi Város Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tervét. 
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Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Döntés az Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-

műszaki dokumentáció elkészíttetéséről 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

220/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata az Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-

műszaki dokumentáció elkészíttetéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 

Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ bontásához kapcsolódó építészeti-műszaki 

dokumentáció elkészítésére, melynek fedezete az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről szóló 3/2015 (III.04.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 

Költségek 2.1 Beruházások sora. 

 

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

a melléklet szerinti pályázati kiírást a Város honlapján jelentesse meg. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

Döntés egyes határozatok visszavonásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

221/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata egyes határozatok visszavonásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Budakeszi 

Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Településszerkezeti Terve (TSZT) átfogó 
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módosításához kapcsolódó településrendezési szerződések megkötéséről szóló 312/2015. 

(VII. 28.) Kt. határozatának 2. b) pontját. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Budakeszi 

Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Településszerkezeti Terve (TSZT) átfogó 

módosításához kapcsolódó településrendezési szerződés megkötéséről szóló 315/2015. 

(VIII. 19.) Kt. határozatát. 

 

Felelős:    dr. Remete Sándor jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Zárt 

Döntés a Budakeszi 072/34 hrsz.-ú, vezetékjoggal terhelt ingatlanról 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

222/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi 072/34 és 072/15 hrsz.-ú ingatlanok cseréjéről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csereszerződést köt Varga 

Jánosnéval (2092 Budakeszi, Knáb János u. 38, 2/3 tulajdonrész) és Takács Sándornéval 

(2092 Budakeszi, József Attila u. 73/A, 1/3 tulajdonrész) Budakeszi Város 

Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő, Budakeszi 072/15 hrsz.-ú szántó 

megnevezésű ingatlan és a Budakeszi 072/34 hrsz.-ú (9461 m2), szántó megnevezésű 

ingatlan vonatkozásában. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti csereszerződést ügyvédi ellenjegyzést követően 

aláírja. 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül  

 

Zárt 

Döntés a Budakeszi 2052/5 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

223/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi 2052/5 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Szász Károlyt, 

hogy a Budakeszi 2052/5 hrsz. ingatlan vonatkozásában kártalanítási igényét vonja 

vissza. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Zárt 

Döntés a Művelődési Központ és környéke fejlesztéséről szóló projekt 

kommunikációs feladataihoz történő tanácsadásról 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

224/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Művelődési Központ és környéke fejlesztéséről szóló projekt 

kommunikációs feladataihoz történő tanácsadásról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási szerződést köt a 

melléklet szerint a Médiarés Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-vel (székhely: 1172 

Budapest, XVI. utca 11.) a Művelődési Ház projekthez kapcsolódó kommunikációs 

stratégai kidolgozására 850.000.- Ft + ÁFA összegben, melynek fedezete az 

önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) önkormányzati 

rendelete 2. számú melléklet Költségek 1.3. Dologi kiadások sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízási keretszerződést 

köt a Médiarés Szolgáltatató és Kereskedelmi Bt.-vel (székhely: 1172 Budapest, 

XVI. utca 11.), valamint a Helyi Obszervatórium Kft.-vel (LRMI Local and 

Regional Monitoring Institute, székhely: 1021 Budapest, Labanc u. 53/C) 8.700.- Ft 

+ ÁFA óradíjas tanácsadói szerződésre gy, hogy erre 900.000.- Ft+ ÁFA összeget 

különít el az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III. 4.) 

önkormányzati rendeletében, ……a fennmaradó részt 2016. évben használja fel. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a szerződések megkötésére, valamint a tanácsadói szolgáltatások 

megrendelésére. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

Zárt 

Döntés a Művelődési Központ projekt gazdasági koncepciójának elkészítésére 

vonatkozó pályázat eredményéről 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

225/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság a Művelődési Központ projekt gazdasági 

koncepciójának elkészítésére további árajánlatot kér be, melyre a cégek 

megnevezését a 2015. november 26-i kt. ülésig adja meg. 

Az ajánlat benyújtásának határideje: a képviselő-testületi ülést követő 21 nap. 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Művelődési Központ projekt gazdasági koncepciójának elkészítésére 

vonatkozó pályázat eredményéről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési Központ 

projekt gazdasági koncepciójának elkészítésére vonatkozó pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

ismételten ajánlatokat kérjen be az alábbi cégektől: 

-          ……………………………………….. 

-          ……………………………………….. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

Zárt 

Javaslat az önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díjának meghatározása tárgyú 140/2013. (III. 28.) Kt. határozat módosítására 
 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül szavazta 

meg a napirendi pont levételét. 
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Nyílt ülés:  

 

Döntés a Budakeszi Városközpont ötletpályázatáról szóló dokumentáció 

elfogadásáról 
 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

226/2015. (XI.18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (XI.26.) Kt. 

határozata a Budakeszi város új városközpont tervezésére kiírt ötletpályázatról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal új városközpont tervezése tárgyában ötletpályázatot ír ki.  

2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon az 

ötletpályázat kiírás meghirdetéséről a Budakeszi város honlapján, a hivatali 

hirdetőtáblán és a Budakeszi Hírmondó újságban.  

3. Az ötletpályázat díjazására bruttó 2 millió Ft-t, a Bíráló Bizottság tiszteletdíjára 

bruttó 500.000 Ft összeget biztosít, melynek fedezetét az önkormányzat 2016. évi 

költségvetésbe kell betervezni.  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. 2. pont: azonnal 

                   3. pont: 2016. évi költségvetés 

 


