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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2019. június 19-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

270. előterjesztés 

Döntés a Hajós utca útépítés csapadékvíz elvezetés és 20 kV hálózat kiváltásának 

terveztetése tárgyában  

 

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

határozatot hozta: 

 

171/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a Hajós utca útépítés csapadékvíz elvezetés és 20 kV hálózat 

kiváltásának terveztetése tárgyában 

 

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

VIAPLAN Bt-vel a Hajós utcai nyílt árkos csapadékvíz csatorna hidraulikai 

felülvizsgálata és tanulmányterv vonatkozásában, melyre a fedezetet bruttó 508.000,- 

Ft összeg erejéig az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 

önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Tartalékok sorából 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 

 

Döntés a Hajós utca útépítés csapadékvíz elvezetés és 20 kV hálózat kiváltásának 

terveztetése tárgyában  

 

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

határozatot hozta: 

 

172/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VI.27.) Kt. 

határozata a Hajós utca útépítés csapadékvíz elvezetés és 20 kV hálózat 

kiváltásának terveztetése tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Hivatalt, hogy a 20 

kV hálózat kiváltására és a közvilágítási hálózat tervezésére három ajánlatot kérjen be 

szakági tervezőktől. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

276. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 899 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményéről 

és a Budakeszi 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 

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

határozatot hozta: 

 

173/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

határozata a Budakeszi 899 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat 

eredményéről 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 152/2019. (VI.27.) Kt. 

határozata alapján kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Budakeszi belterület, 899 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi 

Erdő u. 101. sz. alatt található kivett lakóház megnevezésű ingatlan értékesítésére 

vonatkozóan a CE Certiso Orvos- és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft.-vel 

(2040 Budaörs, Gyár u. 2. cgsz.: 13-09-144393), mint vevővel 69.500.000,- Ft vételár 

összegben az adásvételi előszerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

    Az előszerződés keretében a vételár 10%-át, mint foglalót a vevő az előszerződés 

aláírásakor megfizeti. 

  

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a CE Certiso Orvos- 

és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft.-t (2040 Budaörs, Gyár u. 2. cgsz.: 13-

09-144393), hogy a banki hitel felvétellel kapcsolatos pozitív minősítési nyilatkozatot 

adja át Budakeszi Város Önkormányzata részére. 
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4.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Budakeszi belterület, 899 hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi 

Erdő u. 101. sz. alatt található kivett lakóház megnevezésű ingatlan értékesítésére 

vonatkozóan a CE Certiso Orvos- és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft.-vel 

(2040 Budaörs, Gyár u. 2. cgsz.: 13-09-144393), mint vevővel a banki hitel pozitív 

minősítésének átadását követően a végleges adásvételi szerződés jogi megfelelőség 

igazolását követő aláírására. 

  

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, 

hogy a pályázat eredményéről a pályázót értesítse. 

  

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

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

 3. pont: CE Certiso Orvos- és Kórháztechnikai Ellenőrző és Tanúsító Kft.-t 

(2040 Budaörs, Gyár u. 2. cgsz.: 13-09-144393) 

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

                 5. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                   3. pont: az előszerződést követő 60 napon belül 

                  4. pont: a banki hitel pozitív minősítési nyilatkozat átadását követő 20 napon   

belül   

                 5. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

Döntés a Budakeszi 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

 

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

határozatot hozta: 

 

174/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

határozata a Budakeszi 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről. 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerinti 

ingatlanokat értékesíteni kívánja. 

  

cím hrsz. megnevezés teljes 

alapterület 

m2 

minimálár pályázati 

kiírás 

2092 959 kivett 1035 m2 47.100.000,- Ft nyílt 
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Budakeszi, Erdő 

utca 70. 

lakóház, 

udvar 

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 / 

ingatlanértékesítők 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. pont: azonnal 

2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 20 napon belül 

 

 

 

279. előterjesztés 

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

értékesítéséről  

 

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

határozatot hozta: 

 

175/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

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

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi 

997/3 helyrajzi számú, természetben 2092 Budakeszi, Erdő utca 98. szám alatti 

ingatlan Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 10/238 tulajdoni 

hányadának bruttó 124.000,-Ft, azaz egyszázhuszonnégyezer forint összegen történő 

http://www.ingatlan.com/
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értékesítéséhez. A hozzájárulás a határozat meghozatalának időpontjától számított 90 

naptári napig érvényes. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert az adásvételi szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

  

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

hogy tájékoztassa a kérelmezőt a döntésről. 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                 2. pont: a döntést követő 45 napon belül 

                 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

275. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 2290 hrsz.-ú ingatlan mellett lévő Budakeszi 2306/135 hrsz.-ú 

kivett közterület egy része értékesítésének feltételeiről valamint a Miller József 

utcát a Honvéd utcával összekötő járda építés lehetőségének biztosításáról  

 

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

határozatot hozta: 

 

176/2019. (VI. 19.) 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 2290 hrsz.-ú ingatlan mellett lévő Budakeszi 2306/135 hrsz.-

ú kivett közterület egy része értékesítésének feltételeiről valamint a Miller József 

utcát a Knáb János utcával összekötő járda építésről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékbecslést készíttet a 

Budakeszi 2306/135 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlan érintett 

területrészének építési övezeten belüli lakóterületi besorolására vonatkozóan Ft/m2 

áron meghatározva. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete földmérővel felmérési 

(kitűzési) rajzot készíttet a Budakeszi 2306/135 hrsz.-ú kivett közterület ingatlant 

érintő területrészről és a Budakeszi 2290 hrsz.-ú ingatlanról a Miller József utca és a 

Honvéd utca közötti járda kialakítás lehetőségének megtartásával. A felmérési 

(kitűzési) rajz költségeit az Önkormányzat viseli, melyre az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló rendelete alapján bruttó 100.000.- Ft. keretösszeget biztosít a 2. 

sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások sor terhére. 
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3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a soron következő Budakeszi Helyi Építési Szabályzata és 

Szabályozási Terve (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálata során a Budakeszi 

2306/135 hrsz.-ú kivett közterület ingatlanra vonatkozóan módosítsa. 

  

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

tájékoztassa a kérelmezőt a döntésről. 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: a döntést követő 30 napon belül 

                 2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

                 3. pont: a HÉSZ következő átfogó módosításakor 

                 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

263. előterjesztés 

Döntés az Etheles-köz útépítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

177/2019. (VI. 19.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VI. 27.) Kt. 

határozata az Etheles-köz útépítéséről. 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivitelezésre mindösszesen 

bruttó 8.100.000,- Forint keretösszeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet Tartalék sora.  

  

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

hogy az 1. pont szerint ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje 

meg: 

     -  Otee Kft. (2092 Budakeszi, 2418.) 

     - Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. (Székesfehérvár, Sóstó út 7, 8000) 

     - HE-DO Útépítő és Szolgáltató Kft. (Budapest, Váci út 76, 1133) 

     - ÚTKORONA Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.) 

    - Bayer Construct Zrt. (2038 Sóskút, Ipari Park, Bolyai J. u. 15.) 

     - MÉMÉP Kft. (1039 Budapest, Halász Gábor utca11.) 

     -  VIA-Nortónia Kft.(1215 Budapest, Vasas utca 65-67) 

     -STRABAG Általános Építő Kft. HH Direkció FF Terület Budapesti Területi 

Igazgatóság (1117 Budapest, Gábor Dénes u.2.) Infopark D épület 
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3.  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 döntést követő 5 napon belül 

                 3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

265. előterjesztés 

Javaslat a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. 

(IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításról. 

 

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

határozatot hozta: 

 

178/2019. (VI. 19.) 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 közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

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

 

 

283. előterjesztés 

Döntés a BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosítása tárgyában 
 

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

határozatot hozta: 

 

179/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosításáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft. (BVV Kft.) 2019. évi támogatásának összegét bruttó 

4.624.017 Ft-tal megemeli, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet Fejlesztési tartalék sora biztosítja. A 

BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosított összegét - felmerült 

költségeinek fedezeteként - 2019. július 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 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosítását. 

 

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

              3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

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

 

 

264. előterjesztés 

 

Döntés Budakeszi külterület 081/16-20 hrsz-ú ingatlanok, természetben a Budakeszi 

Álomvölgy területének rendezésére vonatkozó együttműködés kezdeményezésének 

elfogadásáról 

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 3 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

266. előterjesztés 

 

Döntés a Fő utca 106. számnál ELMŰ fogyasztásmérő hely és kábelelosztó szekrény 

létesítéséről szóló vállalkozási szerződés II. számú módosításáról 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

180/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VI. 27.) Kt. 

határozata a Fő utca 106. számnál ELMŰ fogyasztásmérő hely és kábelelosztó 

szekrény létesítéséről szóló vállalkozási szerződés II. számú módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Best-Vill. 2000 

Kft.-vel kötendő, a Fő utca 106. számnál ELMŰ fogyasztásmérő hely és kábelelosztó 

szekrény létesítéséről szóló vállalkozási szerződés II. számú módosítását a melléklet 

szerinti tartalommal.  

  

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 

 

 

262. előterjesztés 

 

Döntés a Budakeszi, 2395/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 2092 

Budakeszi, Jegenye utca 9. szám alatt található ingatlan ingyenes tulajdonba 

vételére vonatkozó értékbecslés megrendeléséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

181/2019. (VI. 19.) 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 Önkormányzatának, Képviselő-testületének …/2019. (VI.27) Kt. 

határozata a Budakeszi, 2395/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

2092 Budakeszi, Jegenye utca 9. szám alatt található ingatlan ingyenes tulajdonba 

vételére vonatkozó értékbecslés megrendeléséről 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a Budakeszi 2395/2 hrsz.-ú természetben 2092 Budakeszi, 

Jegenye u. 9. szám alatt található „kivett gazdasági épület és udvar” megnevezésű 616 

m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában az ingyenes tulajdonba vételhez szükséges új 

vagyonértékelés, értékbecslés elkészítése érdekében az alábbi ingatlanvagyon értékelő 

cégektől kérjen be árajánlatot és azt a legkedvezőbb árajánlatot tevővel készíttesse el: 

 

     - A.N.Z.S.Ó 2001 Kft. (1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32., fsz. 2.) 

      - City-Form 2000 Kft. (1037 Budapest, Farkastoroki út 25/C) 
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      - IDD Budapest Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 78.). 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó ingatlanvagyon értékelő céggel történő 

szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a legkedvezőbb ajánlattételt követő 15 napon belül 

 

 

 

284. előterjesztés 

Döntés a járdaépítési pályázatok elbírálásáról  

 

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

határozatot hozta: 

 

182/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

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

 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Járdapályázat 2019” 

elnevezésű lakossági részvétellel megvalósuló pályázatán a mellékletben felsorolt 

személyeket részesíti támogatásban. 

 

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

BVV Kft.-vel (székhely: 2092. Budakeszi Fő utca 179., képviseli Korondy Tamás 

ügyvezető) a 2019. évi járdapályázat keretében elvégzendő kivitelezési munkákra bruttó 

7.467.350.- Ft összegben, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. ( II. 15.) rendelet Fejlesztési tartalék sorából biztosítja. 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a vállalkozási szerződést – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja. 

 

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő pályázókkal külön-külön, a járdaépítő 

közösség létrehozására vonatkozó megállapodást – jogi megfelelőség igazolását 

követően – aláírja. 

 

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

az 1. pontban foglalt döntésről értesítse a pályázókat. 

 

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

                  4. pont: Korondy Tamás ügyvezető, BVV Kft. 

Határidő: 1. pont azonnal 
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                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                   3. pont: a döntés követő 30 napon belül 

                   4. pont: a döntés követő 8 napon belül 

 

 

254. előterjesztés 

Döntés a „Mobilitási Hét, Autómentes Nap” témában kiírt pályázaton történő 

részvételről 

 

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

határozatot hozta: 

 

183/2019. (VI. 19.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VI. 27.) Kt. 

határozata a „Mobilitási Hét, Autómentes Nap” témában kiírt pályázaton történő 

részvételről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Mobilitási Hét, 

Autómentes Nap” témában kiírt pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint: 

          -          tárgy: Budakeszi Autómentes Nap 2019.  

          -          támogatás megpályázott összege: bruttó 1.000.000,-Ft. 

          -          önerő: nincs. 

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

hogy a pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma részére. 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester             

Határidő:     1. pont: azonnal 

                      2. pont: 2019. június 30. 

 

 

277. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek üzemeltetése és karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról  

 

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

határozatot hozta: 

 

184/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata Budakeszi Város közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek üzemeltetése és karbantartása tárgyában közbeszerzési eljárás kiírásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 113. § szerint, nyílt 

közbeszerzési eljárást indít Budakeszi Város közigazgatási területén lévő 

közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetése és karbantartása tárgyában. 

  

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

az ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje meg: 

    - ELMŰ-ÉMÁSZ Solutions Kft. (1132 Budapest Váci út 72-74.), 

    - Energy Hungary Zrt. (1037 Budapest, Kunigunda útja 76.), 

    - SPIE Hungária Kft. (1117 Budapest, Mezőkövesd utca 5-7.). 

  

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

szolgáltatásra évente bruttó 10.850.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete 

az önkormányzat 2020. évi költségvetése. 

  

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 3. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi 

költségvetésébe. 

  

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

                  4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  4. pont: 2020. évi költségvetés elfogadása 

 

 

280. előterjesztés 

Döntés a 7162 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról  

 

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

határozatot hozta: 

 

185/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

határozata a 7162 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról 
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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 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 alapján bruttó 220.000,-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 követően 20 napon belül 

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

fedezete 

 

 

260. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli tervek megrendeléséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

186/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kérjen be a teljes műszaki tartalomra 

további árajánlatokat a Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli tervek 

vonatkozásában.  

 

Felelős:    dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülés 

 

 

259. előterjesztés 

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

 

A jelenlévő 3 fő bizottsági tag 1 igen, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 
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187/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

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

újjáépítéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem támogatja a Megyei út 45-47. 

számú ingatlanok előtti közterületi támfal újjáépítését. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester             

Határidő: 1. pont: azonnal 

 

268. előterjesztés 

Döntés a Járjunk együtt Budakeszin projekt keretében megvalósuló lakó-pihenő 

övezetek kijelöléséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

188/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozata, a Járjunk 

együtt Budakeszin projekt keretében megvalósuló lakó-pihenő övezetek 

kijelöléséről. 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a képviselő-testület tagjait, hogy az utak forgalmára tekintettel 

tegyenek javaslatot, mely utcákban szükséges a Járjunk együtt Budakeszin projekt 

keretében lakó-pihenő övezetek kijelölése. 

 

Felelős: Páczi Erzsébet Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elnöke  

Határidő: következő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság ülés 

 

267. előterjesztés 

Döntés 30 km/h sebességkorlátozó piktogram felfestése tárgyában 
 

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

határozatot hozta: 

 

189/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VI. 27.) Kt. 

határozata 30 km/h sebességkorlátozó piktogramok felfestése tárgyában 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel 30 km/h sebességkorlátozó 

piktogramok felfestésére a következő helyszíneken: 

- Makkosi út 2 helyszín, 4 felfestés 

- Erkel utca 2 helyszín, 4 felfestés  

- Erdő utca 2 helyszín, 4 felfestés 

- Virágvölgy utca 2 helyszín, 2 felfestés (egyirányú utca) 

- Jókai utca 2 helyszín, 4 felfestés 

- Meggyes utca 2 helyszín, 2 felfestés 

- Márity László utca 2 helyszín, 4 felfestés 

 

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

munkák elvégzésére bruttó 702.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az 

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

2. számú melléklet, Tartalékok sora.  

 

3. 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- 2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

261. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Ady Endre utca, Fenyő utca és Úrbéres utca geodéziai 

rendezéséről és Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2011. 

(V.26.) Kt. határozatának módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

190/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27) Kt. 

határozata Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2011. 

(V.26.) Kt. határozatának módosításáról 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részben módosítja a 

182/2011. (V.26.) Kt. határozatot. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-



 16 

testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Budakeszi Ady Endre utca, Fenyő 

utca és Úrbéres utca geodéziai rendezésével egy időben a Budakeszi 500 hrsz-ú, 

természetben 2092 Budakeszi, Ady Endre u. 43. sz.-ú ingatlan telekhatárának 

rendezésére a korábbi vázrajz visszavonását kérje a Budakeszi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztályától és a földmérővel új változási vázrajzot készíttessen. 

  

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 499/7 hrsz-ú 

137 m2 kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékkülönbözet nélkül 

tulajdonba adja a Budakeszi 500 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának cserébe az út céljára 

birtokba vett 68 m2 területért, valamint további hozzávetőleg 18 m2 szabályozással 

érintett területrész ellenében. 

  

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a telekalakítási eljárás elindítására és a telekalakítási megállapodás 

aláírására és a tulajdonjog átruházási szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására. 

  

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

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján bruttó 280.000,-Ft 

keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) 

megfizetésére. 

  

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő:   1. pont: azonnal 

2. pont: a telekalakítási megállapodás aláírására és a tulajdonjog átruházási 

szerződés aláírásával 

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

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

fedezete 

  

Döntés a Budakeszi Ady Endre utca, Fenyő utca és Úrbéres utca geodéziai 

rendezéséről és Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 182/2011. 

(V.26.) Kt. határozatának módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

191/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27) Kt. 

határozata a Budakeszi Ady Endre utca, Fenyő utca és Úrbéres utca geodéziai 

rendezéséről 
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1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete földmérővel változási 

vázrajzot készíttet a Budakeszi 604/2 hrsz.-ú kivett út, Budakeszi 604/13 hrsz.-ú 

kivett út, Budakeszi 497/1 hrsz.-ú kivett lakóház udvar, Budakeszi 497/2 hrsz.-ú 

kivett lakóház udvar ingatlanokról a Budakeszi, Ady Endre utca sarkán kialakítandó 

új építési telek vonatkozásában. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges 

telekalakítási, földmérési és földhivatali költségeket az Önkormányzat viseli. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékbecslést készíttet a 

Budakeszi 604/2 hrsz.-ú kivett út, Budakeszi 604/13 hrsz.-ú kivett út, Budakeszi 

497/1 hrsz.-ú kivett lakóház udvar ingatlanokról az érintett területrészek építési 

övezeten belüli lakóterületi besorolására vonatkozóan Ft/m2 áron meghatározva. 

  

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy gondoskodjon a soron következő Budakeszi Helyi Építési Szabályzata 

és Szabályozási Tervnek (továbbiakban: HÉSZ) a felülvizsgálat során a Budakeszi 

604/2 hrsz.-ú kivett út és 604/13 hrsz.-ú kivett út ingatlanokra vonatkozó 

módosításáról. A HÉSZ módosítás során figyelembe kell venni a biztonságos útvonal 

kialakítást. Részletes mindenre kiterjedő új geodéziai tervet kell készíttetni. 

  

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

hogy tájékoztassa a Budakeszi 497/1 hrsz.-ú kivett lakóház udvar, Budakeszi 497/2 

hrsz.-ú kivett lakóház udvar ingatlanok tulajdonosait a döntésről. 

  

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

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján bruttó 300.000,-Ft 

keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) 

megfizetésére. 

  

Felelős:   1-2, 4-5 pont: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

                3 pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

 

Határidő:   1. pont: azonnal 

                    2. pont: azonnal 

3. pont: azonnal 

4. pont: a döntést követő 20 napon belül 

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

fedezete 

 

278. előterjesztés 

Döntés a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő parkolóhelyekről 

 

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

határozatot hozta: 

 

192/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a jegyzőt, hogy javasoljon költségvetési forrást a Temető és a Zichy 

Péter utcákban kialakításra kerülő parkoló helyek megvalósítására. 

  

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

 

Határidő: soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés 

 

Döntés a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő parkolóhelyekről 

 

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

határozatot hozta: 

 

193/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő 

parkolóhelyekről  

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a Zichy Péter utcákban 

kialakításra kerülő 11 db parkolóhelyről az ÉP-TOTÁL Kft. tervei szerinti műszaki 

tartalommal (süllyesztett szegéllyel, térkő burkolattal), melyre a bruttó 6 363 552 Ft 

összeg erejéig az Önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 

önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 

2.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 

számú rendelet módosítását készítse el.  

 

3.Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 1 pont szerinti szerződés – jogi megfelelőség igazolását követő – 

aláírására. 

 

  

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

               2. pont. dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő:  1. pont: azonnal 

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

                   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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Döntés a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő parkolóhelyekről 

 

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

határozatot hozta: 

 

194/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő 

parkolóhelyekről 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a Temető utcában 

kialakításra kerülő 10 db parkoló kialakítása a Szél utca és a Nagy Sándor József utca 

közötti szakaszokon az iskola oldalában süllyesztett szegély kiépítésével, térkő 

burkolattal ellátott kivitelben, melynek költsége bruttó 5 560 076 Ft. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) 

számú rendelet módosítását készítse el. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a 1 pont szerinti szerződés – jogi megfelelőség igazolását követő – 

aláírására. 

  

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

                  2. pont. dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

                   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

Döntés a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő parkolóhelyekről 

 

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

határozatot hozta: 

 

195/2019. (VI. 19.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VI.27.) Kt. 

határozata a Temető és a Zichy Péter utcákban kialakításra kerülő 

parkolóhelyekről 

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a 10 db parkoló kialakítására - a Szél utca és a Nagy Sándor József 

utca közötti szakaszokon az iskola oldalában süllyesztett szegély kiépítésével, térkő 

burkolattal ellátott kivitelben – kérjen be három árajánlatot az alábbi úttervező 

cégektől: 

-    ÉP-TOTÁL Kft. (székhely: 1172 Budapest, Laskó utca 12.) 

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

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

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a legalacsonyabb árat adó ajánlattevővel a szerződést megkösse, 

melynek fedezetét bruttó 250.000 Ft keretösszeg erejéig az Önkormányzat a 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, 

Tartalékok sorából biztosítja. 

  

Felelős: 1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

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

 

Határidő: 1. pont: 2019. július 31. 

                   2. pont: 2019. augusztus 15. 

 

 

 

257. előterjesztés 

Döntés az Erdő és Virágvölgy utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz 

elhelyezéséről, az Erdő utcában forgalomkorlátozás és megállási tilalom 

elrendeléséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

196/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata az Erdő és Virágvölgy utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai 

eszköz elhelyezése, az Erdő utcában forgalomkorlátozás és megállási tilalom 

elrendelése tárgyában 

 

1.     Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést 

köt a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel az Erdő utcai 
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sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz elhelyezésére, melyre a fedezetet bruttó 

130.810,-Ft összeg erejéig az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Tartalékok sorából biztosítja. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi megfelelőség igazolását 

követően – aláírja. 

  

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

határozat 1. pontjához kapcsolódó rendeletmódosítást készítse elő a soron következő 

rendes képviselő-testületi ülésre. 

 

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

                  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  3. pont: 2019. júliusi rendes képviselő-testületi ülés 

 

 

Döntés az Erdő és Virágvölgy utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz 

elhelyezéséről, az Erdő utcában forgalomkorlátozás és megállási tilalom 

elrendeléséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

197/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata az Erdő és Virágvölgy utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai 

eszköz elhelyezése, az Erdő utcában forgalomkorlátozás és megállási tilalom 

elrendelése tárgyában 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete forgalomkorlátozást rendel 

el az Erdő utca Kossuth utca és Napsugár utca közötti szakaszára az átmenő forgalom 

részére a célforgalom engedélyezésével. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállási tilalmat rendel el 

az Erdő utca páros oldalán a Napsugár utcai kereszteződéstől 30 m hosszan a Kossuth 

utca irányába. 
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3.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a 

határozat 1-2. pontjához kapcsolódó rendeletmódosítást készítse elő a soron 

következő rendes képviselő-testületi ülésre. 

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

                  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 

Határidő: 1-2. pont: a 3. pont szerinti rendeletmódosítás hatálybalépésével 

                    3. pont: 2019. júliusi rendes képviselő-testületi ülés 

 

Döntés az Erdő és Virágvölgy utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz 

elhelyezéséről, az Erdő utcában forgalomkorlátozás és megállási tilalom 

elrendeléséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

198/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata az Erdő és Virágvölgy utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai 

eszköz elhelyezése, az Erdő utcában forgalomkorlátozás és megállási tilalom 

elrendelése tárgyában 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt 

a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a Virágvölgy utcai 

sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz elhelyezésére, melyre a fedezetet bruttó 

130.810,-Ft összeg erejéig az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(II.13.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet, Tartalékok sorából biztosítja. 

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi megfelelőség igazolását 

követően – aláírja. 

 

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

határozat 1. pontjához kapcsolódó rendeletmódosítást készítse elő a soron következő 

rendes képviselő-testületi ülésre. 

 

 

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

                  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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                  3. pont: 2019. júliusi rendes képviselő-testületi ülés 

 

 

256. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3018/3 

hrsz.-ú és 3018/5 hrsz.-ú ingatlanrészek cseréjéről 

 

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

határozatot hozta: 

 

199/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 

3018/3 hrsz.-ú és 3018/5 hrsz.-ú ingatlanrészek cseréjéről 

 

1.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi 

3018/5 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból a HÉSZ szerint az 

utca kialakításában nem érintett területrész - hozzávetőleg 60 m2 -, valamint a 

Budakeszi 3018/3 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan HÉSZ 

szerinti szabályozási vonallal lehatárolt, az Árnyas utca felöli részen (térképmásolaton 

’A’ jelölve) hozzávetőleg 75 m2, és a Budakeszi 3018/3 hrsz.-ú ingatlan másik 

végéből (térképmásolaton ’B’ jelölve) hozzávetőleg 185 m2 közterület, út részére 

szükséges területrészek cseréjéhez. 

  

2.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a csereszerződést és 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 alapján bruttó 1.200.000,-Ft 

keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, közmű 

áthelyezés, gyomtalanítás, kerítés lebontása, építése) 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 

 

255. előterjesztés 
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Döntés a Budakeszi zártkert 4239 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos geodéziai 

költségekről  

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

határozatot hozta: 

 

200/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27) Kt. 

határozata a Budakeszi zártkert 4239 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos geodéziai 

költségekről 

 

 1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

zártkert 4239 hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlanból a HÉSZ 

szerinti szabályozási vonallal lehatárolt, Megyei út felöli részen 95 m2 terület 

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 alapján bruttó 230.000,-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 

 

 

271. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak technikai 

felszerelésének javításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

201/2019. (VI. 19.) 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. (VI.27.) Kt. 

határozata a Budakeszi területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak technikai 

felszerelésének javításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 

területén szolgálatot teljesítő körzeti megbízottak technikai felszerelésének javítását 

és ennek keretében bruttó 205.000,- Ft keretösszeget biztosít 2 db kártya független 

mobiltelefon és 1 db autós fedélzeti kamera beszerzésére. A támogatás fedezete az 

Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. 

számú melléklet Közbiztonsági és katasztrófavédelmi alap támogatás sora. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az eszközökre vonatkozó használatba adási szerződést a jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

287. előterjesztés 

Döntés a képviselő-testületi ülések és lakossági fórumok élő közvetítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

202/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a képviselő-testületi ülések és lakossági fórumok élő közvetítéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 27. napjától 

határozatlan időre megbízási szerződést köt Baranyai Erika egyéni vállalkozóval 

(székhely: 2092 1134 Budapest, Csángó u. 28. X./1.., adószám: 68393029-1-47) 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendes üléseinek és lakossági 

fórumainak élő közvetítésére bruttó 10.000 Ft/alkalom, azaz bruttó tízezer Ft/alkalom 

összegben, amelynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletének 2. melléklet 1.3. Dologi kiadások sora 

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

polgármestert az 1. pont szerinti megbízási szerződés jogi megfelelőség igazolását 

követő aláírására. 

 

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

Határidő:  1-2. pont: azonnal 

 

 

286. előterjesztés 

Fő u. 179. Budakeszi Egészségügyi Központ villamos energia kapacitás bővítése 

kapcsán, a csatlakozási díj elfogadása okán, a 157/2019. (IV.25.) Kt határozat 

módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

203/2019. (VI. 19.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének… /2019. (…...) Kt. 

határozata a Fő u. 179. Budakeszi Egészségügyi Központ villamosenergia kapacitás 

bővítése kapcsán, a csatlakozási díj elfogadása okán, a 157/2019. (IV.25.) Kt 

határozatának módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2019. (IV.25.) Kt 

határozat, 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

  

„3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Egészségügyi 

Központ villamosenergia kapacitás bővítésével kapcsolatos hálózat-létesítési 

szerződések megkötéséhez szükséges csatlakozási díj megfizetésére bruttó 

2.202.180,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete, az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. melléklet Általános 

fejlesztési tartalék sora.” 

  

2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Budakeszi, Fő u. 179. szám alatti MGT-13488/2019 számú Műszaki 

gazdasági tájékoztató elfogadására és a NYILATKOZAT aláírására 

 

Felelős:      dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:   1. pont: azonnal 

2.     pont: döntést követő 5 napon belül 

 

 

274. előterjesztés 
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Döntés a Hétlépés Táncegyüttes támogatásáról 

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

határozatot hozta: 

 

204/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a Hétlépés Táncegyüttes támogatásáról 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy keressen pénzügyi forrást a 

Hétlépés Táncegyüttest bruttó 50.000,- Ft erejéig vissza nem térítendő támogatására. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: soron következő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés 

 

 

 

290. előterjesztés 

Döntés a József Attila utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök 

elhelyezéséről 

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

határozatot hozta: 

 

205/2019. (VI. 19.) 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. (VI. 27.) Kt. 

határozata a József Attila utcai sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz 

elhelyezése tárgyában 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt 

a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a József Attila utcai 

sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök elhelyezésére (3 db), melyre a 

fedezetet bruttó 392.430 Ft összeg erejéig az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 4/2019. (II. 13.) önkormányzati rendeletben biztosítja. 

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi megfelelőség igazolását 

követően – aláírja. 
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3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy 

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

valamint a költségvetésről szóló 3/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását 

a határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően, és terjessze azt a soron következő 

munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre. 

  

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

a határozat 1. pontjában szereplő forgalmi rend változást a határozat 3. pontja szerinti 

rendeletmódosítást követően, annak megfelelően táblázza ki. 

  

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

                3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

                4. pont: Korondy Tamás, a BVV Kft. ügyvezetője 

Határidő:  1. és 2. pont: azonnal 

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

4. pont: a rendelet-módosítást követő 15 napon belül 

 

 


