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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2019. április 17-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

162. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

104/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Rendőrőrs 2018. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Rendőrőrs 2018. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

az 1. pontban szereplő döntésről értesítse a Budakeszi Rendőrőrs őrsparancsnokát. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

150. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 072/34 és 072/15 hrsz.-ú ingatlanok cseréjével kapcsolatos 

illeték megfizetése 

 

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

határozatot hozta: 

 

105/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata Budakeszi 072/34 és 072/15 hrsz.-ú ingatlanok cseréjével kapcsolatos 

illeték megfizetése 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Varga Jánosné és 

Takács Sándorné kérelmét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiszabott vagyonszerzési 

illeték megtérítésére, melyre az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II. 15.) rendelete alapján bruttó 356.000,- Ft keretösszeget biztosít az 1.4. Ellátottak 

pénzbeli juttatása sor terhére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő 

támogatást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fizetési könnyítésre vonatkozó határozatának 

kézhezvétele után, az abban foglaltak figyelembevételével biztosítja a kérelmező részére. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a támogatási szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fizetési könnyítésre vonatkozó 

határozatának kézhezvétele után 10 napon belül 

 

 

166. előterjesztés 

Javaslat a Botafogo Egyesület 2019. évi támogatására 

 

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

határozatot hozta: 

 

106/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Botafogo Egyesület 2019. évi támogatására 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Botafogo Egyesületet, 

hogy nyújtsa be pályázatát Budakeszi Város Önkormányzata által kiírt, a helyi 

önszerveződő közösségek – Civil pályázat – részére nyújtandó támogatáson való 

részvétel érdekében.  

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 
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151. előterjesztés 

Döntés a Megyei út 45-47. ingatlanok előtti közterületi támfal újjáépítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

107/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Megyei út 45-47. számú ingatlanok előtti közterületi támfal 

újjáépítéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Struktroplan Bt. (1117 Budapest, Nádorliget utca 7/D.) által készített 

engedélyes és kiviteli tervek alapján kérjen be 3 árajánlatot a Megyei út 45-47. számú 

ingatlanok előtti közterületen lévő támfal újjáépítésére vonatkozóan. 

 

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

az árajánlatokat a 2019. májusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésre terjessze be. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

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

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a 2019. májusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

149. előterjesztés 

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

kapcsolatos településrendezési szerződésről 

 

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

határozatot hozta: 

 

108/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

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

kapcsolatos településrendezési szerződésről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

külterület 0103/599 és 0103/598 helyrajzi számú ingatlanokról szóló, mellékelt 

településrendezési szerződést az alábbi módosításokkal: 

- a településfejlesztési hozzájárulás megfizetése két részletben történik, az első a 

településrendezési szerződés aláírását követően, a második a belterületbe vonásról szóló 

Képviselő-testületi döntést követő 5 munkanapon belül, 

- a tulajdonosokat terheli a teljes közműfejlesztés (víz, gáz, csatorna, villamosenergia), 

- a telekalakítási eljárások ügyében teljes egészében a tulajdonosok járnak el, kérelmezik 

és fizetik az eljárással való költségeket, 

- a belterületbe vonás meghiúsulása esetén a tulajdonosok felajánlanak 10.000.000.- 

Forintot településfejlesztési hozzájárulásként az önkormányzat részére, 

- amennyiben a tervezett belterületbe vonás nem tud maradéktalanul teljesülni, az 

önkormányzat hozzájárul a módosított telekalakításhoz 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti településrendezési szerződés – jogi megfelelőség 

igazolását követő –aláírására. 

 

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

109/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi külterület, 0103/599 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásáról 

 

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

Budakeszi külterület, 0103/599 helyrajzi számú ingatlanból - telekmegosztást követően - 

kialakításra kerülő Budakeszi külterület, 0103/904, 0103/902, 0103/901, 0103/900, 

0103/899, 0103/898, 0103/897 helyrajzi számú ingatlanok területét a mellékletben 

foglaltak szerint. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a belterületbe vonás iránti kérelem előterjesztése iránt intézkedjen. 

A kérelem benyújtásához az alábbiakat rögzíti: 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Budakeszi Város Helyi 

Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 41/2015.(XII.30.) rendeletének 

mellékletben szereplő ingatlanok közvetlenül belterület mellett, beépítésre szánt 
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területen, Gksz5 – Kereskedelmi, szolgáltató– építési övezetben, valamint közlekedési 

célú közterület övezetben helyezkednek el, tervezett új belterületi határon belül. 

A melléklet szerinti ingatlanok a belterületbe vonást követően az övezeti előírásoknak 

megfelelően kereskedelmi, szolgáltató, illetve közterületi területfelhasználásra kerülnek, 

kereskedelmi, szolgáltató ingatlan, illetve út kialakítása céljából, a földrészletek 4 éven 

belül tényleges felhasználásra kerülnek. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

173. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 2306/1 és 2306/2 hrsz.-ú ingatlanok mellett lévő Budakeszi 

2371/1 hrsz.-ú kivett út és 2410/36 hrsz.-ú kivett út egy része értékesítésének 

feltételeiről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

110/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi 2306/1 és 2306/2 hrsz.-ú ingatlanok mellett lévő Budakeszi 

2371/1 hrsz.-ú kivett út és 2410/36 hrsz.-ú kivett út egy része értékesítésének 

feltételeiről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Budakeszi 

2306/1 és 2306/2 hrsz.-ú ingatlanok mellett lévő a Budakeszi 2371/1 hrsz.-ú kivett út és 

2410/36 hrsz.-ú kivett út ingatlanok egy része értékesítését. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

153. előterjesztés 

Döntés a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

111/2019. (IV.17.) 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 …/2019. (IV.25.) Kt. 

határozata a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Depónia 

Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft-vel 

együttműködve az adatbázis aktualizálását végezze el. 

 

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

az 1. és 2. pont szerinti döntésről értesítse az ügyvezetőt. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2019. augusztus 31. 

                  3. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

183. előterjesztés 

Javaslat a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 27.) rendelet 

módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

112/2019. (IV.17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (...) önkormányzati rendelete 

a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 

14/2007. (IV. 24.) rendelet módosításáról 
 

 

 dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                                                dr. Szelenczy Gabriella 

                   polgármester                                                                            jegyző 
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175. előterjesztés 

Elvi támogatói szándék kifejezése a nemzetiségi önkormányzat iskolafenntartói 

szerepvállalását illetően 

 

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

határozatot hozta: 

 

113/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata elvi támogatói szándék kifejezéséről a nemzetiségi önkormányzat 

iskolafenntartói szerepvállalásának tárgyában" 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos, támogatja 

Budakeszi Város Német Önkormányzatának a 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. számú 

ingatlanon oktatási intézmény alapítására, működtetésére irányuló törekvéseit a település 

német nemzetiségi általános iskolai osztályai tekintetében. 

 

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

a döntésről Budakeszi Város Német Önkormányzatának Elnökét értesítse. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő15 napon belül 

 

 

168. előterjesztés 

Döntés a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötött támogatási 

szerződésben foglaltak szerinti határidők módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

114/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötött támogatási 

szerződésben foglaltak szerinti határidők módosításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Pest 

Megyei Szervezetével 2018.07.23-án kötött Támogatási szerződésben rögzített 

felhasználási és elszámolási határidőt 2019.05.31-re módosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével a támogatási 

szerződés I. számú módosítását a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

154. előterjesztés 

Döntés a 2019. évben induló lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési 

pályázatról 

 

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

határozatot hozta: 

 

115/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a 2019. évben induló lakossági részvétellel megvalósuló járdaépítési 

pályázat tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki lakossági 

részvétellel megvalósuló járdaépítésre a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírásnak a városi honlapon, a hivatali 

hirdetőtáblán és a Budakeszi Hírmondóban való megjelentetéséről. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

155. előterjesztés 

Döntés egyes Budakeszi ingatlanok értékesítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

116/2019. (IV.17.) 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 …/2019. (IV.25.) Kt. 

határozata egyes Budakeszi ingatlanok értékesítéséről 

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerinti 

ingatlanokat értékesíteni kívánja. 

  

cím hrsz. megnevezés teljes 

alapterület 

m2 

minimálár pályázati 

kiírás 

2092 

Budakeszi, 

Erdő utca 

101. 

899 kivett 

lakóház 

740 m2 69.500.000,-Ft nyílt 

licites 

pályázat 

2092 

Budakeszi, 

Erdő utca 

70. 

959 kivett 

lakóház, 

udvar 

1035 m2 47.100.000,- Ft nyílt 

licites 

pályázat 

  

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről a 

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

Budakeszi Hírmondóban, továbbá az ingatlanok értékesítéséig folyamatosan 

gondoskodjon ingatlan hirdetés feladásáról a www.ingatlan.com című internetes oldalon, 

melyre a fedezetet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 

rendelete alapján biztosítja. 

  

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

az 1. ponthoz kapcsolódó árajánlat-bekérőt az alábbi ingatlanközvetítők részére küldje 

meg: 

- BALLA ÉS BALLA KFT. (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Eperfa utca 4.) 

- Otthon Centrum Solutions Kft. (Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) 

- Global DHS Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 11.) 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 20 napon belül 

 

 

172. előterjesztés 

Döntés a Nagyszénászugi hatástanulmányról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

117/2019. (IV.17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

http://www.ingatlan.com/
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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 …/2019. (IV.25.) Kt. 

határozata a Nagyszénászugi hatástanulmányról 

 

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

Kft.-vel, Budakeszi Nagyszénászug településrészre vonatkozó hatástanulmány 

elkészítésére 2.250.000 Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó: 2.857.500 Ft, azaz kétmillió 

nyolcszázötvenhétezer forint összegben, mely összegre a fedezetet a 2019. évi 

költségvetés 2. melléklet I. 3. dologi kiadások sora biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

181. előterjesztés 

Döntés Budakeszi temető területén a ravatalozó épületéhez előtető építéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

118/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi temető területén a ravatalozó épületéhez előtető építéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Budakeszi 

temető ravatalozó épület előtetőjére vonatkozó terveket a Kocsisok Építész Stúdiótól 

1.560.000.- forint + ÁFA bruttó 1.981.200.- forint összegben, mely összegre a fedezetet 

a 2019. évi költségvetés 2. melléklet I. 3. dologi kiadások sora biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Kocsisok Építész 

Stúdiót, hogy a terv elkészítésekor vegye figyelembe a kivitelezési munkálatokra 

rendelkezésre álló bruttó 12.000.000.- Ft keretösszeget. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

148. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve átfogó felülvizsgálati eljárásának indításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

119/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata Budakeszi Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve átfogó felülvizsgálati eljárásának indításáról 

 

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

Kft.-vel, Budakeszi településrendezési eszközeinek módosítására 7.200.000 Ft + ÁFA, 

mindösszesen bruttó: 9.144.000 Ft, azaz kilencmillió száznegyvennégyezer forint 

összegben, mely összeg kifizetésére a fedezetet az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet I. 3. dologi 

kiadások sora biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárását 

megindítsa és a partnerségi egyeztetést lefolytassa. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  3. pont: a döntést követő 250 napon belül 

 



 12 

 

163. előterjesztés 

Döntés Budakeszi 0165/119 hrsz-ú ingatlan, természetben a Nádastó és 

környezetének területére vonatkozó tulajdonba vétel kezdeményezéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

120/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi 0165/119 hrsz-ú ingatlan és környezete, valamint a 

Budakeszi 0163 hrsz-ú ingatlan tulajdonba vételének kezdeményezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Budakeszi 0165/119 hrsz-ú ingatlan, természetben a Nádastó és 

környezetének területére, valamint a Budakeszi 0163 hrsz-ú ingatlan, természetben a 

Darányi és a Meggyes településrész közötti területre vonatkozó vételi szándéknyilatkozat 

jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 1. pont szerinti vételi szándéknyilatkozat Agrárminisztérium 

Földügyekért Felelős Államtitkársága részére történő megküldésére. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

165. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzés tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

159. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli terv megrendeléséről 

 

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

határozatot hozta: 
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121/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli terv megrendeléséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakeszi Piac átalakítására 

kiviteli terveket kíván készíttetni a „Budakeszi közlekedésbiztonságának és kerékpáros 

infrastruktúrájának fejlesztése” című VEKOP-5.3.2-15-2016-00032 pályázat terveinek 

figyelembevételével és azzal összhangban, továbbá szükséges az engedélyes tervek 

racionalizálása műszaki és pénzügyi szempontból, melyre árajánlatokat kér az alábbi 

ajánlattevőktől: 

- Bártfai-Szabó Építésziroda Kft. (1026 Budapest, Garas utca 6.) 

- G3 Mérnökiroda Kft (1122 Budapest, Szamos u. 5.) 

- Z3 Stúdió Kft. (2051 Biatorbágy, Szily Kálmán utca 67) 

 

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

a legkedvezőbb ajánlatot terjessze a soron következő képviselő-testületi ülés elé. 

 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: soron következő képviselő-testületi ülés 

 

 

180. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város közigazgatási területén lévő, illetve létesülő térmegfigyelő 

kamerák villamosenergia ellátásának biztosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

122/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város közigazgatási területén lévő, illetve létesülő 

térmegfigyelő kamerák villamosenergia ellátás biztosításának tervezéséről" 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Budakeszi város 

közigazgatási területén létesülő térfigyelő kamerák villamosenergia ellátás biztosításának 

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

az 1. pont szerinti tervezésre vonatkozó ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők 

részére küldje meg: 

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

- WIRING Mérnöki Bt. (1205 Budapest, Báthori utca 7/a), 

- TROMOS-E Mérnöki Iroda (1047 Budapest, Perényi Zs. u. 7/b). 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi város 

közigazgatási területén létesülő térfigyelő kamerák villamosenergia ellátásának 

tervezésére bruttó 712.000,- Ft. keretösszeget biztosít, melynek fedezete az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 2. melléklet 

1.3 Dologi kiadások, karbantartások sora. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  4. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

123/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város közigazgatási területén lévő, illetve létesülő 

térmegfigyelő kamerák villamosenergia ellátás biztosításának kivitelezéséről" 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Budakeszi város 

közigazgatási területén létesülő térfigyelő kamerák villamosenergia ellátás biztosításának 

kivitelezését. 

 

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

a kamerarendszer villamos energia ellátásának tervei alapján az 1. pont szerinti 

kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg: 

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

- Best-Vill. 2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó utca 1/a), 

- Ballószegi Miklós egyéni vállalkozó (1224 Budapest, VI. utca 20.). 

 



 15 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi város 

közigazgatási területén létesülő térfigyelő kamerák villamosenergia ellátásának 

kivitelezésére bruttó 2.500.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. 

melléklet Általános tartalék sora. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a tervek rendelkezésre állását követő 15 napon belül 

                  3. pont: azonnal 

                  4. pont: a tervek rendelkezésre állását követő 30 napon belül 

 

 

184. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Egészségügyi Központ villamosenergia kapacitásának bővítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

124/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Egészségügyi Központ villamosenergia kapacitás 

bővítéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 

Egészségügyi Központ villamosenergia kapacitás bővítését. 

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

az ELMŰ Hálózati Kft.-vel az 1. pont szerinti közmű-hálózat létesítésére vonatkozó 

hálózat-létesítési szerződéseket kösse meg. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Egészségügyi 

Központ villamosenergia kapacitás bővítésével kapcsolatos hálózat-létesítési 

szerződések megkötéséhez szükséges hálózatfejlesztési és hálózathasználati díjak 

megfizetésére bruttó 2.000.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. 

melléklet Általános fejlesztési tartalék sora. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

villamosenergia kapacitás bővítés kivitelezésére vonatkozó ajánlattételi felhívást az 

alábbi ajánlattevők részére küldje meg: 

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

- Best-Vill. 2000 Kft. (1222 Budapest, Fonó utca 1/a), 

- Ballószegi Miklós egyéni vállalkozó (1224 Budapest, VI. utca 20.). 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Egészségügyi 

Központ villamosenergia kapacitás bővítésének kivitelezésére bruttó 1.150.000,- Ft 

keretösszeget biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 2. melléklet 1.3 Dologi kiadások, karbantartások 

sora. 

 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1., 3. és 5. pont: azonnal 

                  2. és 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  6. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

156. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek üzemeltetéséről és karbantartásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

125/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata Budakeszi Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek üzemeltetéséről és karbantartásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város 

közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére és 

karbantartására közbeszerzési eljárás lefolytatásával 3 éves időtartamra szándékozik 

szerződést kötni. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a közbeszerzési eljárás megindítását készítse elő. 
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Felelős:     1. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2019. májusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

152. előterjesztés 

Döntés a Hajós utca burkolatépítés, vízelvezetés és közvilágítás létesítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

126/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Hajós utca vízelvezetésének terveztetéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy a Hajós utca csapadékvíz elvezetéshez 

szükséges és elégséges mértékű útburkolat felújítás műszaki tartalmát határozza meg. 

 

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

az alábbi tervezési területre vonatkozóan három tervezőnek az ajánlatkérési felhívást 

küldje meg: 

- Hajós utca csapadékvíz elvezetéséhez szükséges létesítmény engedélyezési terveinek 

elkészítése a leendő közvilágítási hálózat kiépítésének figyelembe vételével. 

 

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

a soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre a legkedvezőbb 

árajánlatot terjessze elő. 

 

 

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

Határidő: 1.-2. pont: döntést követő 15 napon belül 

                  3. pont: soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés 

 

 

157. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Fő utca 175. és Fő utca 171-173. szám alatti ingatlanok 

közvetlen vízellátásának kivitelezéséről 

 

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

határozatot hozta: 
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127/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Fő utca 175. és Fő utca 171-173. szám alatti ingatlanok 

közvetlen vízellátásának kivitelezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Fő 

utca 175. és Fő utca 171-173. szám alatti ingatlanok közvetlen vízellátásáról szóló „Fő 

utca ivóvíz hálózat bővítés” kiviteli tervét. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 1. pont szerinti kiviteli terv alapján egyeztessen a vízmérőhelyek 

kialakításáról és megállapodás megkötéséről az érintett ingatlanok tulajdonosaival. 

 

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

a 1. pont szerinti kiviteli terv alapján történő kivitelezésre szóló árajánlat bekérőt az 

alábbi cégeknek küldje meg: 

- GYULAFI és TÁRSA Kft. (2085 Pilisvörösvár, Harcsa utca 9.), 

- HYDRO-LOGIC Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 17.), 

- CSŐFEK Kft. (2314 Halásztelek, Üstökös utca 4.), 

- Fővárosi Vízművek Zrt. (1138 Budapest, Váci út 182.). 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a beérkezett árajánlatok alapján készítsen javaslatot a megvalósításra. 

 

 

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

                  2. pont: Ohr Alajos alpolgármester 

                  4. pont. dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  4. pont: 2019. májusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

167. előterjesztés 

Döntés Márity László utca Arany János utca és József Attila utca közötti hiányzó 

járdaszakasz műszaki specifikációjáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

128/2019. (IV.17.) 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 …/2019. (IV.25.) Kt. 

határozata a Márity László utca Arany János utca és József Attila utca közötti 

hiányzó járdaszakasz műszaki specifikációjáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Márity László utca, 

Arany János utca és József Attila utca közötti hiányzó járdaszakaszra vonatkozó műszaki 

specifikációt az alábbiak szerint: 

4 cm AC-8 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg 

15 cm M56 mechanikai stabilizáció 

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trg≥ 96% E2≥ 50MN/m2 

A társasházi gépkocsi behajtó pályaszerkezete megmarad, a járda a meglévő burkolathoz 

csatlakozik. 

A jelenleg az épület mellett parkolóként használt terület a Márity László utca meglévő 

süllyesztett szegélyéhez csatlakozik 4 m hosszon. A parkolóhoz vezető behajtó illetve a 

parkoló pályaszerkezete a következő: 

4 cm AC-8 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg 

15 cm Ckt alapréteg 

15 cm fagyálló homokos kavics ágyazat Trg≥ 96% E2≥ 50MN/m2 

 

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

az 1. pont szerinti műszaki specifikációt a József Attila és Arany János utcai társasházak 

részére küldje meg. 

 

 

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

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

 

 

171. előterjesztés 

Döntés a Darányi településrész új áteresz útépítési terveinek (engedélyezési és 

kiviteli tervek geodéziai felméréssel) és 20 kV légvezeték tartóoszlop kiváltása 

terveinek elkészítése tárgyában 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

164. előterjesztés 

Döntés a budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának támogatásáról a XII. 

Kerületi Hegyvidék Gyermek-és Ifjúsági Táborban 

 

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

határozatot hozta: 
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129/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a budakeszi gyermekek nyári táboroztatásának támogatásáról a XII. 

Kerületi Hegyvidék Gyermek- és Ifjúsági Táborban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési 

megállapodást köt a budakeszi gyermekek nyári táboroztatása céljából a Hegyvidék 

Szabadidősport Nonprofit Kft-vel (1122 Budapest, Városmajor u. 29.). A gyermekek 

felügyeletét ellátó pedagógusok bérét, a pedagógusok utazási költségét, a Budakesziről a 

tábor helyszínére utaztatás költségét, valamint a Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit 

Kft által írásba foglalt járulékos költségek egy részét Budakeszi Önkormányzata fedezi. 

Ezekre összesen járulékkal együtt bruttó 2.060.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. számú 

melléklet 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai sora terhére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a melléklet szerinti együttműködési megállapodást a jogi 

megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a nyári táboroztatás során a gyermekek felügyeletét ellátó 

pedagógusokkal a megbízási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

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

kérjen be legalább három árajánlatot gyermekszállítás tárgyában a nyári napközis tábor 

idejére. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a gyermekek táborba szállításáról szóló vállalkozási szerződést a 

legkedvezőbb árat adó ajánlattevővel a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2.-3. pont: 2019. május 31. 

                  4. pont: a döntést követő 5 napon belül 

                  5. pont: 2019. május 31. 
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145. előterjesztés 

Döntés a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

130/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Rákóczi Szövetség támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Rákóczi 

Szövetséget. 

 

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

az 1. pont szerinti döntésről értesítse a Rákóczi Szövetség elnökét. 

 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

146. előterjesztés 

Döntés a Zsirai László támogatási kérelméről 

 

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

határozatot hozta: 

 

131/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata Zsirai László támogatási kérelméről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja Zsirai László 

Közmagányban című könyvének kiadását. 

 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 
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147. előterjesztés 

Döntés a V. Majzik Mária által felajánlott triptichon alkotásról 

 

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

határozatot hozta: 

 

132/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata V. Majzik Mária által felajánlott triptichon alkotásról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel veszi V. Majzik 

Mária felajánlását, azonban úgy dönt, hogy a triptichon alkotás Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal Üléstermében történő elhelyezéséhez nem járul hozzá. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

158. előterjesztés 

Döntés az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázaton való 

részvételről 

 

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

határozatot hozta: 

 

133/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására” pályázaton 

való részvételről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a tervezővel együttműködve- az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések 

támogatására” pályázat benyújtása előtt - vizsgálja meg a Nagy Sándor József 

Gimnáziumban (Budakeszi Széchenyi István utca 94.) található főzőkonyha felújításának 

lehetőségét, valamint a Mosolyvár Bölcsődében (2092 Budakeszi, Konth Miklós. u. 2.) 

található tálalókonyha fejlesztésének lehetőségét.  
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Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 2019. májusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

160. előterjesztés 

Döntés a BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

134/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatásának összegét bruttó 16.977.936 - Ft-tal 

megemeli a Villám Miklós utca, Nagy Sándor József utca, Tavasz utca, Tavasz utca/köz 

és Táncsics Mihály utca Dió patika előtti szakaszainak 4 cm aszfaltréteggel ellátott 

útpálya felületeinek felújítása céljából, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet, 

Útépítési alap sora biztosítja. A BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének 

módosított összegét a felmerült költségeinek fedezeteként, 2019. május hónapban egyedi 

támogatás formájában adja át. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződés módosítását – jogi 

megfelelőség igazolását követően - aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2019. évi költségvetésről 

szóló önkormányzati rendelete módosítását. 

 

  

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

                  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

135/2019. (IV.17.) 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. (IV.25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját 2.303 ezer Ft adózott 

eredménnyel, 38.010 ezer Ft eszköz és forrás egyező mérlegfőösszegével, 6.553 ezer Ft 

saját tőkével elfogadja. 

 

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

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi 2 303 ezer Ft adózott eredményét 

eredménytartalékba helyezi. 

 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi 

beszámolójának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

136/2019. (IV.17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a Generali a Biztonságért Alapítvány 

által kiírt Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázaton történő részvételt. 

 

Felelős:     Páczi Erzsébet elnök 

Határidő: azonnal 

 


