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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2019. február 20-án megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

80. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi külterület, 0103/599 és 0103/598 hrsz.-ú ingatlanokkal 

kapcsolatos telepítési tanulmánytervről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

52/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a Budakeszi külterület, 0103/599 és 0103/598 hrsz.-ú ingatlanokkal 

kapcsolatos telepítési tanulmánytervről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Budakeszi 

külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú ingatlanokra készített telepítési 

tanulmánytervet és a Budakeszi külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú 

ingatlanok belterületbe vonásáról szóló 467/2018. (XI. 29.) Kt. határozatot visszavonja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési 

szerződést köt a 312/2015. (VII. 28.) Kt. határozattal elfogadott mintaszerződésnek 

megfelelően, Martin József Gyula és Kövesdiné Martin Nóra (továbbiakban: 

tulajdonosok) tulajdonában lévő, Budakeszi külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi 

számú ingatlanokra vonatkozóan, amelyekért nettó 30.000.000,- Ft összeg megfizetését 

vállalják a tulajdonosok. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületbe kívánja vonni a 

Budakeszi külterület 0103/599 helyrajzi számú ingatlant, valamint a Budakeszi 

külterület 0103/598 helyrajzi számú ingatlanból egy 14 méter széles út kialakításához 

szükséges területet. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pont 

szerinti megállapodás megkötésének feltétele, hogy a tulajdonosok vállalják a HÉSZ 

módosítással járó költségek megfizetését. 

 

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

folytasson további tárgyalásokat a tulajdonosokkal a Budakeszi külterület 0103/598 

helyrajzi számú ingatlan – az út kialakítását követően – megmaradt területével 

kapcsolatban, amelynek fejlesztéséért további nettó 30.000.000.- Ft megfizetését 

vállalják a tulajdonosok. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-4. pont: azonnal 

                  5. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

71. előterjesztés 

Javaslat a helyi állattartás szabályai, állattartási hely kialakításáról szóló …/2019. 

(…….) önkormányzati rendelet alkotásáról és az állatok tartásáról szóló többször 

módosított 28/2006. (VIII.1.) rendelete hatályon kívül helyezéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

53/2019. (II.20.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…./2019. (……..) ÖR számú rendelete 

a helyi állattartás szabályai, állattartási hely kialakításáról 
 

 

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                                                dr. Szelenczy Gabriella 
                   polgármester                                                                            jegyző 

 

 

82. előterjesztés 

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (...) 

önkormányzati rendelete megalkotására a Helyi Építési Szabályzat szerinti Mv2 

jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági területre vonatkozó változtatási tilalom 

elrendeléséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2019. (II.20.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletalkotási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (…….) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzat szerinti Mv2 jelű korlátozott funkciójú mezőgazdasági 

területre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről 
 

 

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                                                dr. Szelenczy Gabriella 
                   polgármester                                                                            jegyző 

 

72. előterjesztés 

Döntés Egészséges Budakesziért Alapítvány létrehozásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

55/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata az Egészséges Budakesziért Alapítvány létrehozásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 

Budakeszi Önkormányzat az Egészséges Budakesziért Alapítvány (továbbiakban: 

Alapítvány) alapító tagja legyen. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Alapítvány 

székhelyének a 2092 Budakeszi, Fő u. 179. szám alá történő bejegyzéséhez. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alapítvány alapításához 

100.000.- Forint vagyoni hozzájárulást biztosít. A vagyoni hozzájárulás fedezetét az 

önkormányzat a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 14.) Önkormányzati 

rendelete 2. számú mellékletének a 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai sorának terhére 

biztosítja.  

 

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

járjon el az Alapítvány alapító okiratának elkészítése érdekében. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az Alapítvány alapító okiratát és a vonatkozó dokumentumokat 

ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja.  

 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint alapító, az Alapítvány 

Kuratóriumába az alábbi tagokat választja: Bakács Bernadett alpolgármester elnök, 

valamint ……….. (1) ………..(2) tagok. 
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7. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a döntést követően intézkedjen az Alapítvány bejegyzése érdekében. 

 

Felelős:     1.-2. és 4.-7. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

78. előterjesztés 

Döntés további szakrendelések beindításával kapcsolatos kérdésekről, valamint 

foglalkozás-egészségügyi szakellátás megkezdéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

56/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata az urológia szakrendelés beindításával kapcsolatos kérdésekről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az urológia 

szakrendelés beindítását, és felkéri a BEK intézményvezetőjét a szükséges tárgyalások, 

egyeztetések lefolytatására, a megkötendő szerződések előkészítésére.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az 1. pont szerinti szakrendelést biztosító, a szakorvossal megkötendő 

szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az urológia szakrendeléshez 

szükséges szakorvosi óradíjához, valamint az endoscopos vizsgáló berendezés 

biztosításához bruttó 2.000.- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezetét az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II. 15.) Önkormányzati rendelete 

12. számú mellékletének Fejlesztési tartalék sorának terhére biztosítja. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 3. pont szerinti összeg kerüljön átvezetésre a Budakeszi Egészségügyi 

Központ költségvetési intézmény 2019. évi költségvetésébe. 

 

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

                  4. pont: Cserép Zsolt pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

                  2. és 4. pont: a döntést követő 30 napon belül 
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A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata az audiológia szakrendelés beindításával kapcsolatos kérdésekről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az audiológia 

szakrendelés beindítását, és felkéri a BEK intézményvezetőjét a szükséges tárgyalások, 

egyeztetések lefolytatására, a megkötendő szerződés(ek) előkészítésére.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az 1. pont szerinti szakrendelést biztosító, a Mediszintech Audológia Kft.-

vel megkötendő szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

58/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata foglalkozás-egészségügyi szakellátás megkezdéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a foglalkozás-

egészségügyi szakellátás beindítását, és felkéri a BEK intézményvezetőjét a szükséges 

tárgyalások, egyeztetések lefolytatására, a megkötendő szerződés(ek) előkészítésére.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az 1. pont szerinti szakellátást biztosító, a szakorvossal megkötendő 

szerződés(ek) ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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74. előterjesztés 

Döntés a Mosolyvár Közhasznú Alapítvány székhelyhasználatának 

engedélyezéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

59/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a Mosolyvár Közhasznú Alapítvány székhelyhasználatának 

engedélyezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 2092 Budakeszi, 

Konth Miklós u. 2. (Hrsz.: 2411) ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy a tárgyi ingatlant 

a Mosolyvár Közhasznú Alapítvány székhelyként ingyenesen használja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat tanuk mellett történő 

aláírására. 

 

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

a tulajdonosi hozzájárulást az érintettek részére küldje meg. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

 

 

77. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokkal 

kapcsolatban 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

60/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) 

ingatlanokkal kapcsolatban 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 

külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokra vonatkozó 

településrendezési eszközök módosítását oly módon, hogy önálló lakóépület építésére is 

lehetőség legyen, az alábbi feltételekkel: 

- épületet elhelyezni csak 500 m2 feletti meglévő ingatlanon lehet, ahol meglévő 

ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás mai napi állapotát (a határozat meghozatalának 

napja) kell mérvadónak tekinteni,  

- 500 – 1500 m2 közötti, illetve 1500 m2-es teleknagyságon 1 db lakás helyezhető el, 

1500 m2 feletti ingatlanon 2 db lakás. 

 Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  a településrendezési eszközök módosításakor 

 

 

81. előterjesztés 

Döntés Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosítása 

véleményezési szakaszának lezárásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

61/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával 

kapcsolatban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban beérkezett 

észrevételekre adott tervezői válaszokat. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 

településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatos véleményezési 

eljárást lezárja. 

 

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

gondoskodjon a véleményezési anyag - tervezői válasz szerinti – javításáról, majd az 

állami főépítésznek - végső szakmai véleményezésre történő - megküldéséről. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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79. előterjesztés 

Döntés a 2017-2019 évi felülvizsgálati ciklusra vonatkozó zajcsökkentési intézkedési 

terv elfogadásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a 2017-2019 évi felülvizsgálati ciklusra szóló zajcsökkentési intézkedési 

terv elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2017-2019 évi 

felülvizsgálati ciklusra vonatkozó zajcsökkentési intézkedési tervet a melléklet szerinti 

tartalommal. 

 

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

az 1. pont szerinti döntésről értesítse dr. Bite Pálné ügyvezetőt. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

83. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti 

tervéről és 2019. évi támogatási szerződéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

63/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti 

tervéről és 2019. évi támogatási szerződéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi üzleti tervét. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi 

támogatási szerződését jogi megfelelőség igazolását követően, valamint a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyása után aláírja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a Támogatás Vizsgáló Iroda jóváhagyása után azonnal 

 

 

84. előterjesztés 

Döntés a József Attila 1-20. szám közötti útszakaszon forgalomlassító küszöb 

elhelyezéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

64/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a József Attila 1-20. szám közötti útszakaszon forgalomlassító küszöb 

elhelyezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvben támogatja a Budakeszi, 

József Attila utca 1. számtól, a Márity László utca kereszteződéséig tartó útszakaszon 

csavarozással rögzített forgalomlassító küszöb elhelyezését. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az ÉP-

TOTÁL Kft.-vel 2018. november 12. napján megkötött, mérnöki tanácsadás, szakértői 

tevékenység ellátása tárgyú vállalkozási keretszerződés keretében intézkedjen, hogy az 

ÉP-TOTÁL Kft. adjon állásfoglalást a forgalomlassító küszöbök elhelyezésével 

szükségessé váló forgalomtechnikai intézkedésekről, a forgalomlassító küszöbök 

számáról, pontos helyéről, típusáról, várható költségigényéről. 

 

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

az ÉP-TOTÁL Kft. állásfoglalását a beérkezését követő a soron következő munkarend 

szerinti Képviselő-testületi ülésre terjessze be. 
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Felelős:     1. és 3. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2019. március 20. 

                  3. pont: az állásfoglalás beérkezését követő soron következő munkaterv 

szerinti képviselő-testületi ülés 

 

 

85. előterjesztés 

Döntés a Koszti Invest Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 

megkötött ingatlan bérleti szerződés módosításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

65/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata a Koszti Invest Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

között megkötött ingatlan bérleti szerződés módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete helyt ad Koszticza László, a 

Koszti Invest Kft. ügyvezetője kérelmének és hozzájárul ahhoz, hogy Budakeszi Város 

Önkormányzata és a Koszti Invest Kft. között 2018. július 19. napján létrejött bérleti 

szerződés 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítsa: 

„3.1. A Felek a bérlemény bérleti díját – 50 év határozott időre - bruttó 60.000.000,-Ft 

azaz bruttó hatvanmillió forint összegben határozzák meg. Bérlő a szerződés hatályba 

lépéséről haladéktalanul, de legkésőbb 2019. június 30-ig értesíti Bérbeadót. Bérlő a 

szerződés hatályba lépését követően a Bérbeadó által kiállított, a hatályos 

jogszabályoknak megfelelő 30 napos fizetési határidőt tartalmazó számla ellenében 

köteles a bérleti díj teljes összegét megfizetni.” 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződés-módosítást ügyvédi ellenjegyzés 

mellett aláírja. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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75. előterjesztés 

Döntés az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó körforgalom 

tervezési költségeihez való hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

66/2019. (II.20.) 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 …/2019. (II.28.) Kt. 

határozata az 1. számú főút – Gyár utca kereszteződésében kialakítandó 

körforgalom tervezési költségeihez való hozzájárulásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 2000.000.- Ft 

támogatást nyújt Budaörs Város Önkormányzat részére az 1. számú főút – Gyár utca 

kereszteződésében kialakítandó körforgalom tervezési költségeihez való 

hozzájárulásként.  

  

2. A költségek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

…./2019. (II….) önkormányzati rendeletének 11. számú melléklete Fejlesztési tartalék 

sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a támogatási szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

75. előterjesztés 

Döntés a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

67/2019. (II.20.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő „a 3,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 47/2010. 

(XII. 1.) önkormányzati rendelet” módosítását az alábbiak szerint: 

- a behajtási engedély kiadásakor figyelembe kell venni, hogy a gépjármű saját tömege 

és a szállítmány tömege együttesen nem haladhatja meg a 26 tonnát. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat a Budakeszi 

Makkosmária felvezető útjain történő kamerák elhelyezésének tárgyában. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a soron következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

Döntés az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19.) 

rendelet módosítás módosításáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

67/2019. (II.20.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő „az avar és kerti hulladék 

égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19.) rendelet” módosítását az alábbiak 

szerint: 

A rendeletmódosítás 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 

„Az avar és kerti hulladék égetését évente két időszakban lehet végezni: 

a) tavasszal: március 1. – március 31. 

b) ősszel: szeptember 1. - november 30.” 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a soron következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

 


