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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2019. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

236. előterjesztés 

Döntés a 081/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

137/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a 081/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Baumgartner Antal 

kérelmezőt, hogy készítsen koncepciótervet a Budakeszi külterület 081/14-20 hrsz-ú 

ingatlanokon tervezett fejlesztésről, a műszaki paraméterekről és a közmű 

fejlesztésekről. 

 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Budakeszi külterület, 081/12 hrsz.-ú, legelő (71.750 m2) 

megnevezésű Natura 2000 ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülés esetén milyen 

kötelezettségekkel jár Budakeszi Város Önkormányzata számára. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra tekintettel, hogy 

Baumgartner Antal 1/2 tulajdoni hányad tulajdonos levelében a Magyar Állam részére is 

felajánlotta térítésmentesen a természetvédelem alatt álló Budakeszi külterület, 081/12 

hrsz.-ú, legelő (71.750 m2) megnevezésű Natura 2000 ingatlant, a felajánlott terület 

országosan kiemelt jellege miatt felkéri Baumgartner Antal tulajdonost, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedéseket a Magyar Állam tulajdonba kerülése érdekében. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Baumgartner Antal 

tulajdonost, hogy Budakeszi Város Önkormányzatát a Magyar Állam részére történő 

tulajdonba adás menetéről folyamatosan tájékoztassa. 

 

Felelős: .   2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

                  1. és 3.-4. pont: Baumgartner Antal, tulajdonos 

Határidő: 1.-2. pont: 2019. júliusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

                  3. pont: azonnal 

                  4. pont: a tulajdonba adásig folyamatos 
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223. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 075/1 hrsz. ingatlanon (Farkashegyi Repülőtér) lévő területrész 

tárgyában 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

138/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi 075/1 hrsz. ingatlanon (Farkashegyi Repülőtér) lévő 

területrész tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy szólítsa fel az ADAMASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „v.a.”-t, 

hogy az általa jogalap nélkül használt Budakeszi 075/1 hrsz. ingatlanon (Farkashegyi 

Repülőtér) lévő 70x30 m nagyságú területrészen az eredeti állapotot 2019. június 30. 

napjáig állítsa helyre, a tárgyi eszközöket, a szemetet és az építési törmeléket szállíttassa 

el. 

 

Felelős:    dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

139/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi 075/1 hrsz. ingatlanon (Farkashegyi Repülőtér) lévő 

területrész tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Budakeszi 

075/1 hrsz. ingatlanon (Farkashegyi Repülőtér) lévő területrész használatba, bérletbe 

adását autómodell terepversenypálya céljából. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 
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237. előterjesztés 

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

kapcsolatban 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

140/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

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

ingatlanokkal kapcsolatban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) 

ingatlanokkal kapcsolatos fejlesztési beruházás valamennyi felmerülő költségének a 

nagyságát tisztázza és erről az adatok rendelkezésre állását követően tájékoztatást adjon. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tervezési árajánlatokat kér az 

1. pontban megjelölt területre vonatkozóan a terület út, híd és közműtervezésére, az 

alábbi főbb műszaki tartalommal: 

- 1100 m hosszú, 6 m széles közút tervezése, 

- 1000 m hosszú, 3 m széles gyalog-kerékpárút tervezése, 

- a szükséges csapadékvíz elvezetés megoldásának a tervezése, 

- a Budakeszi árok keresztezéséhez szükséges híd/áteresz tervezése, 

- a Budakeszi, külterület 074/19 hrsz-ú út kikötése a Budaörsi úti csomópontba balra 

kanyarodási lehetőséggel, amely beilleszthető a későbbi – elkerülő utas – fejlesztési 

elképzelésekbe, 

- ivóvíz vezeték, szennyvízelvezetés, gázvezeték, elektromos földkábel (az ELMŰ által 

biztosított kapacitásnagysággal) tervezése, a területen kialakításra kerülő kb. 40 db 

ingatlanra. 

 

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

a 2. pont szerint ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje meg: 

- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) 

- FŐMTERV (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) 

- Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. (1052 Budapest, Bécsi utca 5.) 

- KÉSZ Tervező Kft. (1016 Budapest, Naphegy utca 26.) 

- UNITEF ’83 Zrt. (1119 Budapest, Bornemissza tér 12.) 

 

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

a 2. pont szerinti tervezési árajánlatokat a beérkezést követően a Képviselő-testület elé 

terjessze. 
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5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy Budakeszi belterület, 2745 hrsz közút (természetben a 

Patak utca és Domb utca) és a Budakeszi külterület, 060/3 és 054/4 helyrajzi számú 

közutak (természetben a Domb utca) Natura 2000 védettségének törléséhez szükséges 

intézkedéseket tegye meg és az ingatlanok visszaminősítése érdekében az illetékes 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságot és az Agrárminisztériumot keresse meg. 

 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 

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

településrendezési szerződés kötéséről szóló 457/2018. (XI. 10.) Kt. határozat 3. pontját: 

„3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert valamennyi tulajdonos előzetes hozzájárulását és a beruházáshoz tartozó 

összes költség ismeretét követően, a 2. pont szerinti településrendezési szerződések 

ügyvédi ellenjegyzés mellett történő aláírására.” 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                  dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. és 6. pont: a döntést követő 60 nap 

                  2–3. és 5. pont: a döntést követő 30 napon belül 

                  4. pont: az ajánlatok beérkezését követő Képviselő-testületi ülés 

 

 

213. előterjesztés 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……...) rendeletét az 

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

módosításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

141/2019. (V.22.) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi 

Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……...) rendeletét az 

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

módosításáról 
 

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

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló .../2019.(….) zárszámadási rendelet 

megalkotására 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

142/2019. (V.22.) 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 2018. évi költségvetés 

végrehajtásáról szóló .../2019.(….) zárszámadási rendelet megalkotásáról 

 

 

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

 

 

224. előterjesztés 

Javaslat az időkorláthoz kötött parkolási rendszerről és parkolóhelyek kizárólagos 

használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

143/2019. (V.22.) 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 

az időkorláthoz kötött parkolási rendszerről és parkolóhelyek kizárólagos 

használatáról 
 

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

Döntés a BVV Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

144/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a BVV Kft módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. Szervezeti és működési szabályzatának melléklet szerinti 

módosítását jóváhagyja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

209. előterjesztés 

Javaslat a Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

145/2019. (V.22.) 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 Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

Javaslat a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 
232. előterjesztés 

Döntés a József Attila utcán forgalomlassító küszöbök elhelyezéséről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

146/2019. (V.22.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága javasolja, hogy a mellékletként csatolt szakvélemény szerinti 

forgalomcsillapító eszközök közül a 1., 2. számú közül döntsön a Képviselő-testület. 

 

Felelős:     Páczi Erzsébet elnök 

Határidő: a soron következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

147/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a József Attila utcán forgalomlassító küszöbök elhelyezéséről 
 

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

mellékletként csatolt szakvélemény szerinti forgalomcsillapító eszközök közül a …. 

számú kerüljön megvalósításra. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az érintett terület 

önkormányzati képviselőjét, hogy a lakókkal egyeztesse a forgalomcsillapító eszközök 

pontos helyszíneit és kérje ki a hozzájáruló nyilatkozatokat. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-2. pontok teljesülése 

esetén felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy készítse elő a közúti forgalmi rend 

változtatásáról szóló 14/2007. (IV. 24.) rendelet módosítását. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 

hivatalt, hogy ÉP-TOTÁL Kft.-vel 2018. november 12. napján megkötött, mérnöki 

tanácsadás, szakértői tevékenység ellátása tárgyú vállalkozási keretszerződés keretében 

intézkedjen a forgalomtechnikai terv, valamint a költségbecslés elkészíttetéséről és 

azokat terjessze a képviselő-testület elé. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 

hivatalt, hogy a 3. pontban megjelölt forgalomtechnikai terv és költségbecslés 

rendelkezésre állását követően készítsen előterjesztést a forgalomtechnikai eszközök 

kivitelezésére és a költségfedezet biztosítására vonatkozóan. 

 

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

                  2. pont: Bakács Bernadett képviselő 

                  3.-5. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2019. június 15. 

                  3. pont: a képviselő-testület júniusi rendes ülése 

                  4. pont: 2019. július 10. 

                  5. pont: a képviselő-testület júliusi rendes ülése 

 

 

217. előterjesztés 

Döntés a Megyei út Gerinc utca útkereszteződésben forgalomtechnikai tükör 

kihelyezéséről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

148/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Megyei út Gerinc utca útkereszteződésben forgalomtechnikai tükör 

kihelyezéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t forgalomtechnikai tükör kihelyezésére, a 

Gerinc utca Megyei út útkereszteződésben. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 
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233. előterjesztés 

Döntés a Márity László u. – Erkel Ferenc u. csomópontjának forgalmi rendjével 

kapcsolatos intézkedésekről 

 

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

határozatot hozta: 

 

149/2019. (V.22.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága elfogadja az ÉP-TOTÁL Kft. szakvéleményében szereplő forgalomtechnikai 

és építési beavatkozásokat. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a forgalomtechnikai beavatkozások 

kapcsán készítse elő Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közúti 

forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IV.24.) rendeletének módosítását. 

3. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a BVV Kft-t a rendeletben rögzített forgalomtechnikai beavatkozások 

megvalósítására. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy az ívkorrekció építésére és a gyalogosok 

átvezetésének terveztetésére vonatkozóan kérjen be három árajánlatot, és gondoskodjon 

tervezői költségbecslés elkészíttetéséről. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy az árajánlatokat és a tervezői költségbecslést 

terjessze elő az azok beérkezését követő soron következő képviselő-testületi ülésre. 

 

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

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

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

                  4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

                  5. pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

                  3. pont: 2019. július 31. 

                  4. pont: 2019. június 15. 

                  5. pont: az árajánlatok beérkezését követő soron következő képviselő-testületi 

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

határozatot hozta: 

 

150/2019. (V.22.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a BVV Kft-t, hogy a Képviselő-testületi ülésig egészítse ki a Márity 

László u. – Erkel Ferenc u. csomópontjának forgalmi rendjével kapcsolatos 

intézkedésekről szóló előterjesztését, a benne szereplő munkálatok költségeinek 

meghatározásával. 

 

Felelős:     Korondy Tamás BVV Kft. ügyvezető 

Határidő: a soron következő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

198. előterjesztés 

Döntés a Munkácsy Mihály utcában a mamutfenyők és a „Lélek-zet” meseösvény 

látogatóinak fogadására szolgáló parkolók kialakításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

151/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Munkácsy Mihály utcában parkolók kialakításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Munkácsy 

Mihály utcában parkolók kialakítását.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy készítsen előterjesztést a Temető utcai, illetve a Pitypang Sportóvoda melletti 

parkolók kialakításáról. 

 

Felelős:     1. pont: Páczi Erzsébet elnök 

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2019. júniusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 
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225. előterjesztés 

Döntés a Makkosi út parkolási rendjének módosításáról  

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

152/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Makkosi út parkolási rendjének módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makkosi út parkolási 

rendjét az alábbiak szerint kívánja módosítani: „Várakozni tilos” a Makkosi úton a 

Megyei úttól a Gábor Áron utca felé a meglévő megállni tilos tábláig – „Kivéve 

munkaszüneti napokon” kiegészítéssel –, illetve „Megállni tilos” tábla a Gábor Áron 

utcától a Megyei útig. 

 

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

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

módosítását a határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően és terjessze azt a soron 

következő munkaterv szerinti testületi ülésre. 

 

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

határozat 1. pontjában szereplő forgalmi rend változást a határozat 2. pontja szerinti 

rendeletmódosítást követően, annak megfelelően táblázza ki. 

 

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

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

                  3. pont: Korondy Tamás BVV Kft. ügyvezető 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a képviselő-testület soron következő munkaterv szerinti ülése 

                  3. pont: a rendeletmódosításban foglaltaknak megfelelően 

 

 

209. előterjesztés 

Javaslat a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (V. 30.) rendelet 

módosításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

153/2019. (V.22.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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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 Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

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

 

 

216. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt kapcsán megkötött 

vállalkozási szerződés 1. számú módosításának tárgyában 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

154/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt kapcsán megkötött 

vállalkozási szerződés 1. számú módosításának tárgyában 

 

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

tartalommal a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel 2018. július 9. 

napján a Budakeszi városában történő járdaépítési projekt tárgyában kötött vállalkozási 

szerződés 1. számú módosítását, amely a befejezési határidő 2019. augusztus 31. napjára 

történő módosítását és a személyi változások átvezetését tartalmazza. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti vállalkozási szerződés 1. számú módosítását - jogi 

megfelelőség igazolását követően - aláírja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata, a Budakeszi Polgármesteri Hivatal, 

valamint a kapcsolódó intézmények, a nemzetiségi önkormányzat és a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének 

jóváhagyásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

155/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények, 

a nemzetiségi önkormányzat és a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 

Kft. 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

tartalommal jóváhagyja Budakeszi Város Önkormányzata, a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatal, valamint a kapcsolódó intézmények, a nemzetiségi önkormányzat és a 

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2018. évi belső ellenőrzési 

jelentését. 

 

Felelős:    dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

235. előterjesztés 

Döntés a XXV. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire való közérdekű 

kötelezettségvállalás szervezéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

156/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a XXV. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire való 

közérdekű kötelezettségvállalás szervezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 

kötelezettségvállalást szervez a XXV. Családi Nap Fesztivál lebonyolítása céljából. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. és 2. 

számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 

szervezésére vonatkozó felhívást és megállapodást, valamint felhatalmazza a 

polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 2. 

számú melléklet szerinti megállapodások megkötésére, a közérdekű kötelezettségvállalás 

feltételrendszerének biztosítására. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri 

hivatalt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-15390022-00930000 számú 

„Társadalmi összefogás” számlájára érkező felajánlásokat nyilvántartsa. 

 

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

                  4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1.-2. és 4. pont: azonnal 

                  3. pont: 2019. augusztus 24. 

 

197. előterjesztés 

Döntés az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesülettel kötött támogatási szerződésben 

meghatározott határidők módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

157/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesülettel kötött támogatási szerződésben 

meghatározott határidők módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ESZEMKÁ Közhasznú 

Egyesülettel 2018.06.14-án kötött Támogatási szerződésben rögzített felhasználási 

határidőt 2019.12.31-re, az elszámolási határidőt 2020.01.31-re módosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesülettel a támogatási szerződés I. 

számú módosítását a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 



 15 

203. előterjesztés 

Döntés önszerveződő közösségek támogatásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

158/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata az önszerveződő közösségek támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a határozat 1. számú mellékletét képező táblázat (megítélt 

támogatás oszlopa) szerinti önszerveződő közösségeket 4.000.000 Ft költségkeret 

erejéig. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződéseket – jogi 

megfelelőség igazolását követően – mellett aláírja. 

 

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

az 1. pontban foglalt döntésről értesítse az önszerveződő közösségek képviselőit. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

 

 

239. előterjesztés 

Döntés a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” kiírt pályázaton való 

részvételről 

 

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

határozatot hozta: 

 

159/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” kiírt pályázaton való 

részvételről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 

Muzeális intézmények szakmai támogatása pályázatra az alábbiak szerint: 

- tárgy: Budakeszi Tájház felújítása 

- támogatás megpályázott összege: bruttó 4.000.000,- Ft 

- önerő: nincsen 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a pályázatot határidőben benyújtsa és amennyiben a pályázat 

nyertes, a támogatási szerződést - ügyvédi megfelelőség igazolását követően - aláírja. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

199. előterjesztés 

Döntés a 7162 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

160/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a 7162 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 7162 

hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar és egyéb épület megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 

10 m2-es földrészlet tulajdonjogának közterület, illetve út céljára térítésmentes 

megszerzését. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, 

földmérési és földhivatali költségeket az Önkormányzat viseli. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a szándéknyilatkozat szerinti telekalakítási megállapodást, és a 

telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. pont szerinti ingyenes tulajdonjog 

átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolás mellett aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások 

sora alapján bruttó 220.000,-Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek 

(geodézia, földhivatal) megfizetésére. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követően 20 napon belül 

                  3. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítva van a 

fedezete 

 

 

200. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 997/3 hrsz. ingatlan 10/238 tulajdoni hányad értékesítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

161/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi 997/3 hrsz. ingatlan 10/238 tulajdoni hányad értékesítéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi 997/3 hrsz. ingatlan 

10/238 tulajdoni hányad értékesítésről szóló előterjesztést pontosítsa a 2019. júniusi 

munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésig. 

 

Felelős:     Páczi Erzsébet elnök, dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 2019. júniusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

211. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 2395/2 hrsz. ingatlan tulajdonba vételéről 

 

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

határozatot hozta: 

 

162/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi 2395/2 hrsz. ingatlan tulajdonba vételéről 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 2395/2 hrsz.-ú 

természetben 2092 Budakeszi, Jegenye u. 9. szám alatt található „kivett gazdasági épület 

és udvar” megnevezésű (volt ABC), 616 m2 alapterületű ingatlant tulajdonba veszi és 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonjog átruházási szerződést - jogi 

megfelelőségi igazolását követően - aláírja. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: az MNV Zrt. tájékoztató levéltől számított 60 napon belül 

 

 

Zárt 

210. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti épület ügyében érkezett ajánlatról 

 

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

határozatot hozta: 

 

163/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata a Budakeszi, Fő utca 100. szám alatti épület ügyében érkezett ajánlatról 

 

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

Kinga és ifjabb Mester László ajánlatát, mely szerint a folyamatban lévő peres eljárást a 

felek megszüntetik azzal, hogy a Budakeszi, 1392 hrsz. alatt felvett, természetben 

Budakeszi, Fő utca 100. szám alatt található ingatlanban lévő összesen 16000/ 64000-ed 

tulajdoni hányadukért az Önkormányzat megfizet 48.000.000.-Ft-ot, mindegyik fél viseli 

a saját ügyvédi költségét, továbbá az Önkormányzat egyedül vállalja a peres eljárás 

illetékének megfizetését. 

 

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

az 1-2. pontban szereplő döntésről értesítse dr. Klincsik Melinda ügyvédet. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra 

ügyvédet, hogy a peren kívüli egyeztetés eredménytelenségét a Budakörnyéki 

Járásbíróságra jelentse be és kérje a szünetelő eljárás folytatását. 

 

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

                  3. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 

Határidő: 1.-2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Zárt 

Döntés a Budakeszi József Attila utca és Batthyányi utca kereszteződésénél 

található vízelvezető borda megszűntetése tárgyában 

 

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

határozatot hozta: 

 

164/2019. (V.22.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakeszi József Attila utca és 

Batthyányi utca kereszteződésénél található, ideiglenes megoldást biztosító vízelvezető 

borda tárgyban készítsen előterjesztést, amelynek mellékletét képezi a korábban e 

tárgyban hozott Képviselő-testületi határozat. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a BVV Kft-t a Budakeszi 

József Attila utca és Batthyányi utca kereszteződésénél található vízelvezető borda Knáb 

János utca felé eső 1/3 részének az elbontására, valamint a bontás helyének a 

helyreállítására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2. pont tárgyában kérje meg dr. 

Disztós Dóra ügyvéd jogi állásfoglalását. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

                  2.-3. pont: Páczi Erzsébet elnök 

Határidő: 1.-3. pont: a soron következő munkatervben szereplő Képviselő-testületi ülés 

                  2. pont: azonnal 

 

 

Zárt 

201. előterjesztés 

Döntés közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

165/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Makkosmária közbiztonságának növelése, valamint a bűnmegelőzési helyzet javítása 

céljából a 2. számú pont szerint támogatja 3 db új térfigyelő kamera felszerelését és a 

városi térfigyelő rendszerhez való integrálását, melyhez bruttó 1.401.413,- Ft fedezetet 

biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) számú 

önkormányzati rendelet 11. számú melléklet fejlesztési tartalék sora terhére. 

 

2. Az 1. számú pontban felsorolt 3 db térfigyelő kamera felszerelési helyszínei az 

alábbiak: 

1. kamera: a Kossuth utca- Jókai utca útkereszteződésnél a Jókai utca 2. szám előtt lévő 

villanyoszlopon, a Kossuth utca irányába fordítva. 

2. kamera: a Napsugár utca- Gábor Áron utca útkereszteződésnél a Gábor Áron utca 69-

71. számmal szemben lévő villanyoszlopon, a Napsugár utca (Erdő utca) irányába 

fordítva. 

3. kamera: A Kert utca 38. szám előtt lévő villanyoszlopon a Kert utca (Budaörsi út) 

irányába fordítva. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt 

az EXTRICO Zrt-vel az 1-3. pontban leírtak szerint, valamint felhatalmazza a 

Polgármestert a jogi megfelelőség igazolását követően a szerződés aláírására. 

 

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

az 1-3. pontban szereplő döntésről értesítse az EXTRICO Zrt. vezérigazgatóját. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

202. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 2747 helyrajzi számon található régi szennyvíztisztító telep 

rekultivációjához és kármentesítéshez szükséges forrás biztosításáról 

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

166/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata Budakeszi 2747 helyrajzi számon található régi szennyvíztisztító telep 

rekultivációjához és kármentesítéséhez szükséges forrás biztosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 459/2018. (XI. 10.) Kt. 

határozatával kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és az OTP Bank Nyrt-t nevezi 

meg nyertesnek a melléklet szerinti ajánlata alapján. 



 21 

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

a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

alapján a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok 

összeállításáról és benyújtásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti kölcsönszerződést a 2. pont szerinti kormány 

engedély kiadását követően a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel a 4. számú mellékletben szereplő ajánlat 

alapján a folyószámla hitel szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

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

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

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

Határidő: 1., 4. pont: azonnal 

                  2. pont: azonnal 

                  3. pont: kormány engedélyt követően azonnal 

 

 

231. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3080/2 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

167/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3080/2 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 3080/2 hrsz.-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a HÉSZ szerinti szabályozási vonallal 

lehatárolt, az Árnyas utca felöli részen hozzávetőleg 60 m2 közterület, út részére 

szükséges területrészeket bruttó 17.000,- Ft/m2 ellenérték fejében megvásárolja. A 

telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és 

földhivatali költségek az Önkormányzatot terhelik. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát 

követően az 1. pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződést - jogi megfelelőség 

igazolását követően - aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) rendelete 1.3. pontjának Dologi kiadások sora 

terhére bruttó 1.250.000,-Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek 

(geodézia, földhivatal, vásárlás) megfizetésére. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

                  3. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítva van a 

fedezete 

 

 

230. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3017 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi felajánlásáról 

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

168/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3017 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi felajánlásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 3017 

hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a HÉSZ szerinti szabályozási 

vonallal lehatárolt, Árnyas utca felöli részen hozzávetőleg 57 m2 terület tulajdonjogát, az 

ingatlan másik végéből hozzávetőleg 129 m2 terület – amelynek feltétele a 3018/3 hrsz.-

ú, 3018/5 hrsz.-ú ingatlanok rendezése - tulajdonjogának közterület illetve út céljára 

térítésmentes megszerzését. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges 

telekalakítási, földmérési és földhivatali költségeket az Önkormányzat viseli. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát 

követően az 1. pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolás 

mellett aláírja. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján bruttó 250.000,-Ft keretösszeget 

biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) megfizetésére. 

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 20 napon belül 

                  3. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítva van a 

fedezete 

 

 

228. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3118 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

169/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3118 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 3118 

hrsz.-ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 33 m2-es 

földrészlet tulajdonjogának közterület illetve út céljára térítésmentes megszerzését. A 

telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és 

földhivatali költségeket az Önkormányzat viseli. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát 

követően az 1. pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolás 

mellett aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete 1.3. Dologi kiadások sora alapján bruttó 

220.000,- Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) 

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

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 20 napon belül 

                  3. pont: azonnal 

 

 

204. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának 

elhelyezése tárgyában 

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

170/2019. (V.22.) 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. (V.30.) Kt. 

határozata Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának 

elhelyezése tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 

Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának a Budakeszi, 2306/144 

helyrajzi számú, önkormányzati tulajdonú ingatlan északi részén - természetben a 

Kerekmezőn helyezkedik el, az épülő iskola szomszédságában - történő elhelyezését. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozat 

vázlattervének elkészítésére vonatkozóan kérjen be árajánlatokat. 

 

Felelős:     1. pont: Páczi Erzsébet elnök 

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a soron következő munkatervben szereplő Képviselő-testületi ülés 

 


