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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2019. július 17-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

334. előterjesztés 

Döntés a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázaton történő részvételről 

 

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

hozta: 

 

206/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a „Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázaton történő 

részvételről 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési 

Központ támogatási kérelme alapján bruttó 1.200.000,- Ft önrészt biztosít az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ számára a 2019. évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázathoz, 

amennyiben a pályázat az idei évben kiírásra kerül. 

-          az elérendő pályázati támogatási összege 323.540,- Ft 

-          önerő: 1.200.000,- Forint, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II. 05.) önkormányzati rendeletének Fejlesztési Tartalék, ezen belül Intézmény 

fejlesztési tartalék sora. 

  

2.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc 

Művelődési Központ igazgatóját, hogy a pályázatot a kiíróhoz határidőre nyújtsa be. 

  

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

                  2. pont: Tóthné Fajtha Anita igazgató 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a pályázat beadási határideje 

 

 

308. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Pataksor utca (063/492. hrsz.) folytatásának kialakításáról 

 

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

hozta: 

 

207/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi, Pataksor utca (063/492. hrsz.) folytatásának kialakításáról 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatalt, hogy vizsgálja meg a Budakeszi, Pataksor utca (063/492. hrsz., kivett út) 

kialakításának jogi lehetőségét és költségeit az út teljes hosszában, továbbá a földmérővel a 

sarokpontokat tűzesse ki. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a munkaterv szerinti következő képviselő-testületi ülés 

 

 

306. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, külterület Présház u. 0103/577, 0103/578, 0103/579, 0103/580, 

0103/581 hrsz-ú ingatlanok területével kapcsolatos elvi hozzájárulásról 

 

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

hozta: 

 

208/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi, külterület Présház u. 0103/577, 0103/578, 0103/579, 0103/580, 

0103/581 hrsz-ú ingatlanok területével kapcsolatos elvi hozzájárulásról 

 

1.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, külterület 

Présház u. 0103/577, 0103/578, 0103/579, 0103/580, 0103/581 hrsz. ingatlanok területével 

kapcsolatos településrendezési szerződés megkötését és a területre vonatkozó 

településrendezési eszközök módosítását. 

 

2.     Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti szerződés megkötéséhez szükséges tárgyalásokat a pontos műszaki 

tartalom meghatározásával lefolytassa. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a P+R parkoló kialakításának lehetőségét vizsgálja meg. 

  

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

 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  a döntést követő 30 napon belül 

 

 

322. előterjesztés 

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

„Kesziring” modellautó offroad pálya üzemeltetéséhez kapcsolódó kérelem tárgyában 

 

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

hozta: 

 

209/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a „Kesziring” modellautó offroad pálya üzemeltetéséhez kapcsolódó kérelem 

tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat kiírását 

modellautó offroad pálya üzemeltetése céljából. 

 

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

gondoskodjon modellautó offroad pálya üzemeltetéséhez szükséges hozzávetőleg 70x30 méter 

nagyságú ingatlanterület bérletére vonatkozó pályázati kiírás elkészíttetéséről és 

megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu weboldalon, a Polgármesteri Hivatal 

hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban. 

 

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

folytasson tárgyalásokat a kérelmezővel. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy  

- vizsgálja meg mely területeken valósítható meg a tevékenység 

- milyen ellentételezés formájában lehet megvalósítani az esetleges bérbe/használatba adást 

- tartson helyszíni szemlét és fotókkal dokumentálja a 075/1 hrsz.-ú ingatlan állapotát 

- készüljön értékbecslés a 075/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.  

 

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

 4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

210/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) 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 vonatkozásában Leinemann Zsolt – 

az ADAMASZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „v.a.” volt ügyvezetője - hosszabbítási 

kérelmét. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja a 196/2019. 

(V.30.) számú Kt. határozatban 2019. június 30. napjáig szóló helyreállítási határidőt 

módosítani. 



4 

 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

298. előterjesztés 

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

22.) rendelet módosításáról 

 

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

hozta: 

 

211/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) rendelet 

módosításáról 

 

 

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

 

 

299. előterjesztés 

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

hozta: 

 

212/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (….) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 36/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról  
 

 

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

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

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

213/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre az ezen az 

ülésen elfogadásra kerülő közlekedési a határozatokat építse be a közúti forgalmi rendről szóló 

rendeletbe, és azt terjessze be a képviselő-testület elé. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  a soron következő testületi ülés 

 

 

300. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (…...) 

önkormányzati rendelete megalkotására Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

214/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 

 41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 

 

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

 

 

301. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi külterület 0103/598 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 

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

hozta: 

 

215/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Budakeszi külterület 0103/598 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lezárja a PestTerv Kft. által - a 

Budakeszi külterület 0103/598 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozóan - készített, 

Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításával kapcsolatos partnerségi 

egyeztetést, és a mellékelt tervezettel egyetért. 

 

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

végső szakmai véleményezési szakaszt kezdeményezze az állami főépítésznél. 

  

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

302. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli tervek megrendeléséről 

 

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

hozta: 

 

216/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli tervek megrendeléséről 

 

1.        Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó tervezővel, a Bártfai-Szabó Építésziroda Kft-vel a 

Budakeszi Piac átalakítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítéséről vállalkozási szerződést 

kössön bruttó 14.287.500,- Ft összegben, és azt jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti tervezési munka elvégzésére - a bruttó 3.075.000,- Ft pályázati forráson 

felül - az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe bruttó 11.212.500,- Ft forrást tervezzen be. 

  

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

      2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 
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335. előterjesztés 

Döntés az Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról 
 

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

hozta: 

 

217/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata az Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról 

 

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

tartalommal a 2019. évre vonatkozó módosított Közbeszerzési Tervet. 

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti módosítás városháza honlapján történő megjelentetéséről és 

az ARZANO Management Kft-hez történő eljuttatásáról. 

  
Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

304. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 213/2019. (V. 

30.) Kt. határozat módosításáról 

 

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

hozta: 

 

218/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre terjessze be az 

előterjesztést. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő PFB ülés  

 

 

338. előterjesztés 

Döntés a meglévő napelemek monitoring rendszerének kiépítéséről és éves 

üzemeltetéséről 
 

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

hozta: 

 



8 

 

219/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre terjessze be az 

előterjesztést. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő PFB ülés  

 

 

315. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Polgármesteri Hivatal monitoring jelentésének elfogadásáról 
 

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

hozta: 

 

220/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatal monitoring jelentésének elfogadásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal melléklet szerinti Monitoring jelentését. 

  

Felelős:   dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

309. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi temető területén a ravatalozó épületéhez tervezett előtető 

vázlatterveinek elfogadásáról 

 

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

hozta: 

 

221/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Budakeszi temető területén a ravatalozó épületéhez tervezett előtető 

vázlatterveinek elfogadásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kocsisok Építész Stúdió 

által elkészített, az előtető építmény építész vázlattervét. 
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Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

310. előterjesztés 

Döntés a VOLÁNBUSZ Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között érvényben lévő 

„Megállapodás költségtérítési hozzájárulás fizetéséről” 1. számú módosításáról a 188, 

188E jelzésű autóbusz járatok beindítása kapcsán 

 

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

hozta: 

 

222/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a VOLÁNBUSZ Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között érvényben 

lévő „Megállapodás költségtérítési hozzájárulás fizetéséről” 1. számú módosítása 

tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat 

mellékletét képező, a VOLÁNBUSZ Zrt. és Budakeszi Város Önkormányzata között 

érvényben lévő „Megállapodás költségtérítési hozzájárulás fizetéséről” 1. számú módosítását. 

  

2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pont 

szerinti dokumentum jogi megfelelőség igazolása mellett történő aláírására és a VOLÁNBUSZ 

Zrt.-hez történő eljuttatására. 

   

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

325. előterjesztés 

Döntés az Iskola köz csapadékvíz elvezetése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

223/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata az Iskola köz csapadékvíz elvezetése tárgyában 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel az Iskola közben csapadékvíz 
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elvezető árok létesítésére, melyre a fedezetet bruttó 440 883.- Ft összeg erejéig az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. 

sz. melléklet 1.3. dologi kiadások, Karbantartás sora terhére biztosítja. 

  

2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti szerződést –jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja. 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

311. előterjesztés 

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

vízellátásának megvalósításáról 

 

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

hozta: 

 

224/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

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

vízellátásának megvalósításáról  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Fő utca 175. és Fő 

utca 171-173. szám alatti ingatlanok közvetlen vízellátásának megvalósítását támogatja, 

azonban a 2019. évi költségvetésben a kivitelezéshez szükséges összeg nem áll rendelkezésre. 

  

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

hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetésének készítésénél az 1. pontban megfogalmazott 

vízellátás megvalósítására legyen figyelemmel. 

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

   2. pont: dr Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: a 2020. évi költségvetés készítése 

 

 

312. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Telki út és Darányi városrész által határolt 7906 hrsz.-ú 4,6 hektáros 

önkormányzati tulajdonú fejlesztési területen lévő 20 kV-os elektromos hálózat 

kiváltásának tervezéséről szóló szerződés módosításáról  
 

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

hozta: 
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225/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata Budakeszi, Telki út és Darányi városrész által határolt 7906 hrsz.-ú 4,6 

hektáros önkormányzati tulajdonú fejlesztési területen lévő 20 kV-os elektromos 

hálózat kiváltásának tervezéséről szóló szerződés módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a TROMOS E Bt.-vel 

kötendő, a Budakeszi, Telki út és Darányi városrész által határolt 7906 hrsz.-ú 4,6 hektáros 

önkormányzati tulajdonú fejlesztési területen lévő 20 kV-os elektromos hálózat kiváltásának 

tervezéséről szóló szerződés I. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az engedélyezési terv 

átdolgozására mindösszesen bruttó 150.000,- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet 2. számú melléklet 

1.3 Dologi kiadások sora.  

  

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

hogy az 1. pont szerinti szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

                3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

313. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 7153 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról  
 

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

hozta: 

 

226/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 7153 hrsz.-

ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ folyamatban lévő 

módosításait tartalmazó, mellékelt szakértői vélemény szerint elfogadja a Budakeszi 7153 

hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 40 m2-es földrészlet 

tulajdonjogának térítésmentes megszerzését. A telekalakításra a HÉSZ módosítását követően 

kerül sor. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és 

földhivatali költségeket az Önkormányzat viseli. 



12 

 

  

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 megfelelőség igazolását követően 

aláírja. 

  

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, gyomtalanítás, kerítés lebontása, 

építése) 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 

 

 

314. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 7154 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

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

hozta: 

 

227/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 7154 hrsz.-

ú ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HÉSZ folyamatban lévő 

módosításait tartalmazó, mellékelt szakértői vélemény szerint elfogadja a Budakeszi 7154 

hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 70 m2-es földrészlet 

tulajdonjogának térítésmentes megszerzését. A telekalakításra a HÉSZ módosítását követően 

kerül sor. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és 

földhivatali költségeket; a terület zöld növényzettől történő megtisztításának költségeit az 

Önkormányzat viseli. Az Önkormányzat a saját költségén az ingatlan kerítését lebontja, illetve 

lebontatja és drótkerítést, valamint drótkerítésből egyszerű kaput épít. 

  

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 megfelelőség igazolását követően 

aláírja. 

  

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

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján bruttó 550.000,-Ft keretösszeget 
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biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, gyomtalanítás, kerítés lebontása, 

építése) 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 

 

 

316. előterjesztés 

Döntés az Árpád fejedelem téri iskolaépület parkolójának építésénél keletkező föld 

elszállításáról 

 

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

hozta: 

 

228/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata az Árpád fejedelem téri iskolaépület parkolójának építésénél keletkező föld 

elszállításáról 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatásának összegét bruttó 6.096.000.-Ft-tal megemeli az 

Árpád fejedelem téri iskolaépület parkolójának építésénél keletkező föld elszállításával 

kapcsolatosan felmerült költségeinek fedezeteként, melyet 2019. augusztus hónapban egyedi 

támogatás formájában ad 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 az 1. pont szerinti összeg fedezetét 

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 23. 

számú melléklet Beruházások sora terhére biztosítja.  

  

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

    3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző   

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

 

343. előterjesztés 

Döntés az Árpád fejedelem utcai Általános Iskola parkolójának építése kapcsán a 

gázvezeték lesüllyesztéséről 

 

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

hozta: 
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229/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata az Árpád fejedelem utcai Általános Iskola parkolójának építése kapcsán a 

gázvezeték lesüllyesztéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Budakeszi, 

Árpád fejedelem téri iskola parkolójának építése miatt szükségessé vált gázelosztó vezeték 

nyomvonalban történő süllyesztésének megrendelését a TIGÁZ-tól bruttó 2.092.249,-Ft 

összegben, melyre a fedezetet Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. 

évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklet 1.3. Dologi 

kiadások, Karbantartás sorából biztosítja. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

317. előterjesztés 

Döntés a Rigli utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyában 

 

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

hozta: 

 

230/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Budakeszi, Rigli utca útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyában 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlatot kér be a Rigli utca 

útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezésére, melyre a fedezetet 400.000.- Ft + ÁFA összeg 

erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.3 Dologi kiadások sora terhére 

biztosítja. 

  
2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti munka elvégzésére kérjen be ajánlatokat az alábbi vállalkozóktól, és a képviselő-

testület soron következő munkaterv szerinti ülésére terjessze be az ajánlatokat: 

-          ÉP-Total Építőipari Tervező Szervező és Szolgáltató (1172 Budapest, Laskó u. 12.) 

-          Viaplan 2001. Bt. (1145 Budapest, Bosnyák utca 1/a.) 

-          Rösszer Róbert (2800 Tatabánya, Vajda u. 5.) 

  

Felelős:          dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 
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                   2. pont: a képviselő-testület munkaterv szerinti soron következő ülése 

 

318. előterjesztés 

Döntés a Kinizsi köz útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyában 

 

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

hozta: 

 

231/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Kinizsi köz útépítés és csapadékvíz elvezetés tárgyában 

  
1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete árajánlatot kér be a Kinizsi köz 

útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezésére, melyre a fedezetet 300.000.- Ft + ÁFA összeg 

erejéig az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. 

számú melléklet 1.3 Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 

  

2.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti munka elvégzésére kérjen be ajánlatokat az alábbi vállalkozóktól, és a képviselő-

testület soron következő munkaterv szerinti ülésére terjessze be az ajánlatokat: 

-       ÉP-Total Építőipari Tervező Szervező és Szolgáltató (1172 Budapest, Laskó u. 12.) 

-       Viaplan 2001. Bt. (1145 Budapest, Bosnyák utca 1/a.) 

-       Rösszer Róbert (2800 Tatabánya, Vajda u. 5.) 

  

Felelős:           dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

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

 

 

303. előterjesztés 

Tájékoztatás a Budakeszi, Nagyszénászug településrészre készülő hatástanulmányhoz 

leadott kérdőívek összesítéséről 

 

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

hozta: 

 

232/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Budakeszi, Nagyszénászug településrészre készülő hatástanulmányhoz 

leadott kérdőívek összesítéséről 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint tudomásul veszi a 

Budakeszi, Nagyszénászug településrészre készülő hatástanulmányhoz leadott kérdőívek 

összesítésével kapcsolatos tájékoztatást. 

  
Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

350. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3015 

hrsz.-ú ingatlan területrészeinek tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

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

hozta: 

 

233/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3015 hrsz.-

ú ingatlan területrészeinek tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Hanusz Ákos és Király 

Edina leendő tulajdonosoktól a Budakeszi 3015 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanból a HÉSZ szerinti szabályozási vonallal lehatárolt, Árnyas utca felöli részen (HÉSZ 

kivonaton ’A’-vel jelölve) hozzávetőleg 14 m2 terület tulajdonjogának, valamint az ingatlan 

másik végéből (HÉSZ kivonaton ’B’-vel jelölve) hozzávetőleg 126 m2 terület –  amelynek 

feltétele a 3017 hrsz.-ú, 3018/3 hrsz.-ú, 3018/5 hrsz.-ú ingatlanok rendezése - tulajdonjogának 

térítésmentes megszerzését. A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, 

földmérési és földhivatali költségek az Önkormányzatot terhelik. 

 

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 felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy a kialakított mart aszfaltos útburkolat 

védelméért az Árnyas utca Kert utcai torkolatához „Behajtás tilos, kivéve célforgalom” táblát 

helyezzen ki. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca illetve nevezett utcák csomópontjának 

elvi engedélyes tervének elkészítésére vonatkozóan 2020. január 31. napjáig árajánlatokat 

kérjen be. A legkedvezőbb ajánlatot adó szakértő ajánlatáról ezt követően dönt Budakeszi 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 23. melléklet Beruházások sora terhére bruttó 800.000,-
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Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, közlekedési tábla 

és kihelyezése, elvi engedélyes terv) megfizetésére. 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

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

3. pont: azonnal 

4. pont: 2020. január 31. napjáig 

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

 

 

349. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 525/2018. (XII. 20.) Kt. 

határozatának módosításáról 

 

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

hozta: 

 

234/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 525/2018. (XII. 20.) 

Kt. határozatának módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó pályázat eredményes megvalósítása 

érdekében a 3031/5 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan tulajdonosaival – a mellékelt 

szándéknyilatkozatban és kérelemben foglaltaknak megfelelően - a telekalakítási 

megállapodás, valamint a magánút megépítésére vonatkozó megállapodás és a tulajdonjog 

átruházási szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

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

hogy a telekalakítási eljárásban, valamint a soron következő Budakeszi Helyi Építési 

Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban: HÉSZ) felülvizsgálata során a mellékelt 

kérelmekben foglaltaknak a Budakeszi 3031/5 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan vizsgálja meg a 

magánútra vonatkozó lehetőségeket. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, a Budakeszi 

3031/5 hrsz.-ú, kivett út megnevezésű 866 m2 területű ingatlanon a HÉSZ alapján a tulajdonosi 

összefogással kivitelezendő út megépítéséhez. 

 

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

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján 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 
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2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 45 napon belül; legkésőbb a soron 

következő HÉSZ módosításkor 

 3.pont: folyamatos 

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

 

 

324. előterjesztés 

Döntés a József Attila utca 1. szám alatti ingatlan Batthyány utcával párhuzamos 

támfalgarázs előtti járdaszakaszának felújításáról  

 

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

hozta: 

 

235/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a József Attila utca 1. szám alatti ingatlan Batthyány utcával párhuzamos 

támfalgarázs előtti járdaszakaszának felújítása tárgyában 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a József Attila utca 1. szám alatti 

ingatlan Batthyány utcával párhuzamos támfalgarázs előtti járdaszakaszának felújításáról, 

melyre a fedezetet bruttó 111.023 Ft összeg erejéig az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások, 

Karbantartások sorából biztosítja. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja. 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

339. előterjesztés 

Döntés a Domb utcában stabilizált padka építéséről 

 

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

hozta: 

 

236/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Domb utcában stabilizált padka építésével 

kapcsolatosan vizsgálja meg a lehetőségeket, különös tekintettel a Káposztás területén lévő 

ingatlanfejlesztésre.  
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Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: követkő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés 

 

 

319. előterjesztés 

Döntés a Reviczky utcában lakó-pihenő övezet kijelöléséről 

 

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

hozta: 

 

237/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Reviczky utcában lakó-pihenő övezet kijelölése tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Reviczky utcában lakó-pihenő övezet kijelöléséről 

szóló előterjesztést pontosítsa a 2019. júliusi munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésig. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 2019. júliusi munkaterv szerinti 

 

 

323. előterjesztés 

Döntés a Fő utca 76. szám alatti gyógyászati bolt előtti mozgássérült parkolóhely 

kialakításáról 

 

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

hozta: 

 

238/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Fő utca 76. szám alatti gyógyászati bolt előtti mozgássérült parkolóhely 

kialakításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Fő utca 76. szám 

alatti gyógyászati bolt előtti mozgássérült parkolóhely kialakítását, felhívja az üzlettulajdonos 

figyelmét, hogy a az időkorláthoz kötött parkolási rendszerről és parkolóhelyek kizárólagos 

használatáról szóló 17/2019. (VI. 19.) rendelet szerint lehetőség van parkolóhely megváltására.  

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 
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320. előterjesztés 

Döntés a Szőlőskert utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök 

elhelyezéséről 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 3 igen, 0 nem szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozta: 

 

239/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a Szőlőskert utcai sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszköz elhelyezése 

tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Szőlőskert utcai 

sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök elhelyezését. 

  

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

   

 

 

321. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Fő utca 179. Polgármesteri Hivatalban klíma rendszer kiépítése 

tárgyában 

 

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

hozta: 

 

240/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy új árajánlatokat kérjen be, amelyek a klíma 

rendszer szakaszos kiépítésének a lehetőségét is figyelembe veszik. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg a hivatal elektromos hálózata 

kapacitás bővítésének esetleges szükségességét. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés 
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326. előterjesztés 

Döntés a járdaépítési pályázatok elbírálásáról szóló 253/2019. (VI. 27.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

241/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a járdaépítési pályázatok elbírálásáról szóló 253/2019. (VI. 27.) Kt. 

határozat módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járdaépítési pályázatok elbírálásáról 

szóló 253/2019. (VI. 27.) Kt. határozatának 2. pontját a következőképpen módosítja: 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 1. pontban szereplő pályázókkal külön-külön, a járdaépítő közösség létrehozására vonatkozó 

megállapodást a melléklet szerinti tartalommal – jogi megfelelőség igazolását követően – 

aláírja. A támogatások összege mindösszesen bruttó 8.369.900.-Ft azaz Nyolcmillió-

háromszázhatvankilencezer-kilencszáz forint, melyből 5.000.000.-Ft összeget az 

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

táblájának 1.6. sorszámú, „Tartalékok-lakossági járdaépítési alap”, illetve bruttó 3.369.900.-

Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. ( II. 15.) rendelet 

Fejlesztési tartalék sorából– biztosítja” 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

336. előterjesztés 

Döntés a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” pályázatra beadott budakeszi kerékpárút nyomvonalába eső 

termőföldek végleges más célú hasznosítási eljárásának megindításáról szóló 476/2018. 

(XI. 29.) Kt. határozat módosításáról, valamint a kerékpárút nyomvonalát érintő 

ingatlanok részeinek kisajátításáról 

 

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

hozta: 

 

242/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (VII. 25) Kt. 

határozata a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” pályázatra beadott budakeszi kerékpárút nyomvonalába eső 
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termőföldek végleges más célú hasznosítási eljárásának megindításáról szóló 476/2018. 

(XI. 29.) Kt. határozatának módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 

„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye 

területén” pályázatra beadott budakeszi kerékpárút nyomvonalába eső termőföldek végleges 

más célú hasznosítási eljárásának megindításáról szóló 476/2018. (XI. 29.) Kt. határozatának 

1. pontját: 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 074/91 helyrajzi számú 

ingatlanból 42 m2 területű rész, a 074/92 helyrajzi számú ingatlanból 189 m2 területű rész, a 

074/100 helyrajzi számú ingatlanból 618 m2 területű rész és a 074/142 helyrajzi számú 

ingatlanból 78 m2 területű rész végleges művelés alóli kivonását kezdeményezi. Az eljárás 

költségeire a fedezetet bruttó 200.000,- forint összeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati 

rendelet 1.3. számú melléklet, Dologi kiadások sorából biztosítja. 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

hozta: 

 

243/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” pályázathoz kapcsolódó egyes ingatlanok tulajdonba vételéről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a Budakeszi 074/91 hrsz.-ú, 074/92 hrsz.-ú, 074/100 hrsz.-ú és 074/142 hrsz.-ú ingatlanok 

tulajdonosait, tulajdonosi joggyakorlót, vagyonkezelőt írásban keresse meg a felajánlások, 

szándéknyilatkozatok begyűjtése érdekében. 

 

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

hogy amennyiben az ingatlanok tulajdonosai, tulajdonosi joggyakorló, vagyonkezelő nem 

kívánnak élni a felajánlással, akkor a kisajátítást pótló adásvételi szerződést írásban küldje meg 

részükre azzal a felhívással, hogy 30 napon belül nem küldik vissza aláírva, akkor Budakeszi 

Város Önkormányzata kisajátítási eljárást fog kezdeményezni. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékbecslést készíttet a Budakeszi 

074/91 hrsz.-ú, 074/92 hrsz.-ú, 074/100 hrsz.-ú és 074/142 hrsz.-ú ingatlanok érintett 

területrészeinek tulajdonba vételére vonatkozóan Ft/m2 áron meghatározva. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete földmérővel változási vázrajzokat 

készíttet a pályázatra beadott budakeszi kerékpárút nyomvonalába eső Budakeszi 074/91 hrsz.-

ú, 074/92 hrsz.-ú, 074/100 hrsz.-ú és 074/142 hrsz.-ú ingatlanokról. 
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Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

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

 2. pont: 1. pontot követő 45 napon belül 

 3. pont: a döntést követő 20 napon belül 

 4. pont: a döntést követő 20 napon belül 

 

 

297. előterjesztés 

Döntés konyhatechnológiai eszközök beszerzéséről 

 

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

hozta: 

 

244/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata konyhatechnológiai eszközök beszerzéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közétkeztetési közbeszerzési 

eljárás eredményes lebonyolításáig meghosszabbítja a Pensio Kft.-vel (1105 Budapest, Kőér u. 

5.; képv.: Süllős Gyuláné igazgató) a közétkeztetési feladatok ellátásáról szóló üzemeltetési 

megállapodást. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a melléklet szerinti üzemeltetési megállapodást a jogi megfelelőség igazolását követően 

aláírja.  

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az üzemeltetési megállapodás szerinti, hiányzó 

konyhatechnikai eszközök birtokba vétele, vagy az ellenértékük megtérítése érdekében. 

 

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

          3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

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

hozta: 

 

245/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy további árajánlatokat kérjen be a Nagy Sándor József 

Gimnáziumban levő főzőkonyha szükséges eszközbeszerzésére. 
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2.  Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az „A” és „B” menü vonatkozásában a rendelkezésre álló 

feltételeket vizsgálja meg. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  a következő Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsági ülés 

 

 

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

hozta: 

 

246/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata Széchenyi István Általános Iskola (2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) szám 

alatti épületének tálalókonyhája előtti szociális blokk felújításáról 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a Széchenyi István Általános Iskola 

(2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) szám alatti épületének tálalókonyhája előtti szociális blokk 

karbantartási munkálataira bruttó 949.000.- Ft összegben. A felújítás fedezetét az 

önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelet 2. sz. melléklet 1.3. Dologi 

kiadások Karbantartás sora biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban foglalt vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.  

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

328. előterjesztés 

Döntés „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” témában kiírt pályázaton 

történő részvételről 

 

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

hozta: 

 

247/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata „A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” témában kiírt pályázaton 

történő részvételről 

 

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

Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „A zártkerti besorolású földrészletek 

mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatása” 

pályázat vonatkozásában az alábbiak szerint: 

-          tárgy: a Gazda utca (hrsz. 4889) és a Sugár út szilárd burkolattal el nem látott (hrsz. 4931), 

Domb utcához csatlakozó szakaszának felújítása, csapadék elvezető rendszerének 

karbantartása, tereprendezés és területrendezés. 

-          támogatás megpályázott összege: bruttó 10.000.000,- Ft. 

-          önerő: nincs. 

  

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

pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be a Földművelésügyi Minisztérium részére. 

 

Felelős:  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő:  1. pont: azonnal 

                   2. pont: 2019. augusztus 8. 

 

 

340. előterjesztés 

Döntés az Etheles-köz útépítéséhez többlet forrás biztosításáról 

 

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

hozta: 

 

248/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata az Etheles-köz útépítéséhez többlet forrás biztosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivitelezésre bruttó 6.540.938,- Ft 

többlet forrást biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II. 15.) rendelet Beruházások sora. 

  

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

hogy az Otee Kft-vel (2092 Budakeszi, 2418.) 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 
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341. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Polgármesteri Hivatal és a Budakeszi Egészségügyi Központ 

közötti munkamegosztási megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

 

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

hozta: 

 

249/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Polgármesteri Hivatal és a Budakeszi Egészségügyi Központ 

közötti munkamegosztási megállapodás utólagos jóváhagyásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos jóváhagyását adja a 

Budakeszi Polgármesteri Hivatal és a Budakeszi Egészségügyi Központ, mint gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv között az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5a) bekezdés alapján a 

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, az elfogadott munkamegosztási 

megállapodás-minta alapján aláírt megállapodást.  

  

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

342. előterjesztés 

Döntés Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának útépítéséről 

 

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

hozta: 

 

250/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi, Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszának útépítéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a hivatalt, hogy a 2020 évi 

költségvetési előkészítésnél a Gábor Áron utca Bem utca alatti szakaszon út- és csapadékvíz 

elvezetés legkisebb műszaki tartalmú kivitelezésének várható bekerülési költségét a felajánlott 

lakossági önrész beszámításával vegye figyelembe. 

  

Felelős:    dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 
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344. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 205/2019. (V. 30.) Kt. 

határozata visszavonásáról 

 

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

hozta: 

 

251/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a 205/2019. (V. 30.) számú képviselő-testületi határozat visszavonásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 205/2019. (V. 30.) Kt. 

határozatát a Makkosi út parkolási rendjének módosításáról. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

329. előterjesztés 

Döntés a 30 éve szabadon „Szabadságkoncert” témában kiírt pályázaton történő 

részvételről 

 

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

hozta: 

 

252/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a 30 éve szabadon „Szabadságkoncert” témában kiírt pályázaton történő 

részvételről 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Közép- és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XXI. Század Intézete által 

meghirdetett 30 éve szabadon „Szabadságkoncert” eseményre történő pályázat benyújtását az 

alábbiak szerint: 

-          tárgy: Szabadságkoncert Budakeszin 

-          támogatás megpályázott összege: bruttó 8.000.000.-Ft. 

-          önerő: nincs. 

  

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal 
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330. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozásáról 

 

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

hozta: 

 

253/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozásáról 

  

1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évben a Budakeszi 

Építészeti Értékeiért Díjat az I. kategóriában megosztottan a Budakeszi, Fő utca 199. szám és a 

Budakeszi, Virágvölgy utca 10. szám alatti lakóépületeknek, a II. kategóriában is megosztottan 

a Budakeszi, Őr utca 84. szám, a Budakeszi, Makkosi út 3560 hrsz. és a Budakeszi, Bolgár utca 

8. szám alatti lakóépületeknek adományoz díjat. 

A III. kategóriában – közintézmény, kereskedelmi vagy szolgáltató épületre vonatkozóan nem 

érkezett javaslat. 

  

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

tulajdonosait emléktáblával és oklevéllel, a tervezőt oklevéllel díjazza. 

  

3.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti díjakat a 2019. augusztus 20.-i ünnepség során adja át a díjazottaknak. 

 

Felelős:    dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

               2-3. pont: 2019. augusztus 20. 

 

 

352. előterjesztés 

Döntés a Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítása tárgyában 

 

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

hozta: 

 

254/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítása tárgyában 

 

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

szerezzen be ajánlatokat a Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokán végzendő 
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felmérés, tervezés és kiviteli terv elkészítése vonatkozásában, melyre a fedezetet bruttó 

317.500.- Ft összeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. 

évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet, Dologi kiadások terhére 

biztosítja. 

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti legjobb ajánlattevővel a szerződést – jogi megfelelőségi igazolást 

követően – aláírja. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

351. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, 2285 hrsz.-ú természetben Budakeszi, Knáb János utca 60. alatti 

Tornacsarnok és 1385 hrsz.-ú természetben Budakeszi, Fő utca 108. szám alatti 

ingatlanokon lévő épületekre vonatkozó szakértői ajánlatról 

 

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

hozta: 

 

255/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi, 2285 hrsz.-ú természetben Budakeszi, Knáb János utca 60. alatti 

Tornacsarnok és 1385 hrsz.-ú természetben Budakeszi, Fő utca 108. szám alatti 

ingatlanokon lévő épületekre vonatkozó szakértői ajánlatról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Nagy 

Sándor István építésügyi - igazságügyi szakértővel jogi megfelelőségi igazolást követő aláírás 

mellett szerződést kössön a Budakeszi, 2285 hrsz.-ú természetben Budakeszi, Knáb János utca 

60. alatti Tornacsarnok és 1385 hrsz.-ú természetben Budakeszi, Fő utca 108. szám alatti 

ingatlanokon lévő épületekre vonatkozó szakértői vélemény elkészítéséhez. 

 

Felelős: dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  a döntést követő 20 napon belül 

 

 

353. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Temető utca, Knáb János utca és a Szél utca kereszteződésében lévő 

gyalogátkelőhelyen kiépítésre kerülő jelzőlámpa megtervezéséről 

 

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

hozta: 

 

256/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Temető utca, Knáb János utca és a Szél utca kereszteződésében 

lévő gyalogátkelőhelyen kiépítésre kerülő jelzőlámpa megtervezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi, Temető utca, Knáb 

János utca és Szél utca kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyen kiépítésre kerülő 

jelzőlámpa tervezési feladataival a legkedvezőbb árajánlatot adó céget, az ÉP-TOTAL Kft.-t 

bízza meg 120.000 Ft + ÁFA díj ellenében, melynek fedezete Budakeszi Város Önkormányzat 

Képviselő-testület 3/2019 (II.15.) Kt. határozata 2019. évi költségvetésének 1.3. dologi sora. 

 

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

hogy az 1. pont szerinti megállapodást – jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja. 

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

305. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának elhelyezése 

tárgyában 

 

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

hozta: 

 

257/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának 

elhelyezése tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghirdetett építészeti 

pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Széchenyi István 

Általános Iskola Napraforgó Tagozatának tervezésére vonatkozó döntés előkészítő 

tanulmányterv készítésére új pályázatot ír ki.  

 

Felelős:   dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 
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307. előterjesztés 

Döntés Budakeszi város városmarketing feladatok ellátásáról 

 

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

hozta: 

 

258/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város városmarketing feladatok ellátásáról 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kíván vállalkozási szerződést 

kötni Budakeszi Város városmarketing feladatok ellátására. 

 

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

                 

 

331. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Vállalkozói Park kialakításához szükséges közbeszerzési eljárások 

megindításáról 

 

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

hozta: 

 

259/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata a Budakeszi Vállalkozói Park kialakításához szükséges közbeszerzési 

eljárások megindításáról 

 

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

a környezetvédelmi hatósággal hivatalosan egyeztessen arról, hogy milyen típusú 

rekultivációra van szükség a Budakeszi Vállalkozói Park kialakítása kapcsán. 

 

Felelős:   dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: döntést követő 5 munkanapon belül 
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Zárt  

327. előterjesztés 

Döntés Farkas Gyula fellebbezésének elutasításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

260/2019. (VII. 17.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (VII. 25.) Kt. 

határozata Farkas Gyula fellebbezésének elutasításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Farkas Gyula 2092 Budakeszi, Fő 

utca 74. szám alatti lakos közösségi együttélés szabályainak megsértése miatti 50.000.- Ft, azaz 

Ötvenezer forint bírság megfizetésére, valamint a letett térkő elszállítására kötelezés ellen 

benyújtott fellebbezését felülvizsgálta. 

Farkas Gyula kérelmét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elutasítja és az elsőfokú 

határozatot helybenhagyja. 

  

Felelős:     dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 


