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Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 

2019. szeptember 18-án megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

Zárt  

 

390. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Egészségügyi Központ asszisztensi béremelésről 

 

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

határozatot hozta: 

 

261/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a Budakeszi Egészségügyi Központ asszisztensi béremelésről  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosítja 2019. július 1-től a 

Budakeszi Egészségügyi Központban dolgozó Zachár Lászlóné egészségügyi asszisztens 

béremelését bruttó havi 17.000,- Ft + járulékai összegben, melynek fedezete az Önkormányzat 

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

1.1 Személyi juttatások és 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok sora. 

 

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

1. pont szerinti szerződésmódosítást jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

                     2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

  

 

Nyílt 

 

393.előterjesztés 

Tájékoztatás a Budakeszi, Nagyszénászug településrészre készült hatástanulmányról 

 

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

határozatot hozta: 

 

262/2019. (IX. 18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a hatástanulmány készítőit, hogy a hatástanulmányt bővítsék ki a következőkre 

vonatkozóan: 
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- A 486  művelés  alól  kivett terület  hol  helyezkedik  el, és  

- Tegyenek  nyilatkozatot  arról, ha  változna  a  terület  beépítési  százaléka, az  milyen 

következményekkel  járna. 

  
Felelős:      dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

 

 

396.előterjesztés 

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

módosítására 

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

határozatot hozta: 

 

263/2019. (IX. 18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága az 

alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

                         Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (……) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

3/2019. (II. 15.) rendelet módosításáról 
  

                dr. Győri Ottilia                                                     dr. Szelenczy Gabriella 

                  polgármester                                                                       jegyző 

 

 

 

400. előterjesztés 

Javaslat a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 38/2009. 

(XII. 16.) rendelet módosítására 

 

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

határozatot hozta: 

 

264/2019. (IX. 18.) 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 
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a települési szilárd hulladékokkal összefüggő tevékenységekről szóló 
38/2009. (XII. 16.) rendelet módosításáról  

  

 

               dr. Győri Ottilia                                                      dr. Szelenczy Gabriella 

                  polgármester                                                                      jegyző 

  

 

 

 

398.előterjesztés 

Döntés a 30 km/h sebességkorlátozó piktogramok felfestése tárgyában 

 

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

határozatot hozta: 

 

265/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata  

a 30 km/h sebességkorlátozó piktogramok felfestése tárgyában 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a:  

             - Zichy  Péter utca, 

             - Márity László út, 

             - Kenderföld utca, 

             - Nagy Sándor József utca, 

             - Széchenyi István utca, gimnázium  felöli  részére vonatkozó, összesen 10 db 30 

km/h sebességkorlátozó piktogram felfestése vonatkozásában, melyre a fedezetet 

bruttó 292.100 Ft összeg erejéig az önkormányzata 2019. évi  költségvetéséről szóló 

2/2019. (II.15.) 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. 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

  

384.előterjesztés 

Döntés a Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítása tárgyában 

 

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

határozatot hozta: 
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266/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata  

a Széchenyi István Általános Iskola tornacsarnokának felújítása tárgyában 

 

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 tornacsarnokon elvégzendő helyreállítási munkák felmérése tárgyában. 

A felmérésre, tervezésre, szöveges dokumentáció és árazatlan költségvetés elkészítésére a 

fedezetet bruttó 420.864.- Ft összeg erejéig az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet  Dologi kiadások sora terhére biztosítja. 
  

  

Felelős:      dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  a döntést követő 15 napon belül 

 

 

385.előterjesztés 

Döntés az Etheles-köz útépítéséhez többlet forrás biztosításáról 

 

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

napirendi pont levételét. 

 

 

 

397. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi első félévről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

267/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata  

a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi első félévről szóló 

beszámolójának elfogadásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. üzleti év első féléves beszámolóját, amely 
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3.470 eFt eredményt mutat, 6.553 eFt saját tőke mellett, az értékesítés árbevétele és 

bevételek oldaláról 22.477 eFt árbevétellel és 143.511 eFt támogatással, valamint 138.910 

eFt költség és 20.878 eFt ráfordítási főösszegekkel. 

  

Felelős:       dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

 

399.előterjesztés 

Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 

pályázattal kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátásáról 

 

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

hozta: 

 

268/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázattal 

kapcsolatos projektmenedzsment feladatok ellátásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel projektmenedzsment feladatok ellátására 

vonatkozóan bruttó 4.382.532,- Ft összegben, melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) ÖR. 2. számú melléklet beruházások sora. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti megállapodást ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. 

  

  

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

392.előterjesztés 

Döntés a Budakeszi temető területén a ravatalozó épületéhez tervezett előtető 

kivitelezéséről 

 

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

hozta: 
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269/2019. (IX. 18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága felkéri  a  Polgármesteri Hivatalt, nevezzen 

meg  kivitelezőket a ravatalozó  épületéhez  tervezett  előtető megvalósításhoz. 

 

Felelős:        dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:    2019.09.26. 

 

270/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a Budakeszi temető területén a ravatalozó épületéhez tervezett előtető kivitelezéséről 

 

1.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kivitelezésre vonatkozó 

árajánlatokat kér be, a Budakeszi temető területén lévő ravatalozó épületéhez tervezett 

előtető építésére és környezetének rendezésére az elkészült kiviteli terveknek 

megfelelően, melyre bruttó 12 millió forintot biztosít az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete … sz. melléklet …. kiadások sor 

terhére, valamint további 18 millió forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2020. 

évi költségvetésének terhére. 

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

az 1. ponthoz kapcsolódó árajánlat-bekérőt az alábbi kivitelezőknek küldje meg: 

- … 

- … 

- … 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a legkedvezőbb ajánlatot adó kivitelezővel a ravatalozó előtetőjére vonatkozó 

vállalkozói szerződés – jogi megfelelőség igazolását követő – aláírására. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerinti szerződés fedezetét az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló rendelet előkészítésekor a kiadások körébe tervezze be. 

  

Felelős:        1 – 3. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

                     4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:    1. pont: azonnal 

                     2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                     3. pont: a döntést követő 45 napon belül 

                     4. pont: a 2020. évi költségvetés tervezésekor 

 

 

 

401.előterjesztés 

Döntés az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

21. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire vonatokozó módosítás kezdeményezésének 

szövegéről és részletes jogi indokolásáról 
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

271/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-

(2) bekezdés rendelkezéseire vonatokozó módosítás kezdeményezésének szövegéről és 

részletes jogi indokolásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1)-(2) bekezdés 

rendelkezéseire vonatkozó módosítás kezdeményezésének szövegét és részletes jogi 

indokolását. 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteri hivatalt, 

hogy az 1. pont szerinti felterjesztést küldje meg a 342/2019. (VII. 25.) Kt. határozatban 

megjelölt közjogi méltóságoknak. 

 

Felelős:      1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

                   2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. pont: azonnal                         

             2.pont: a döntést követő 2 napon belül 

 

 

 

 

380.előterjesztés 

Döntés a településen élő, szociálisan rászoruló nyugdíjasok és családok karácsonyi 

utalványáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

272/2019. (IX. 18.) számú Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt a karácsonyi utalványokkal kapcsolatos további 

dokumentumok  bekérésére. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 2019.09.26. 
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386.előterjesztés 

Döntés „A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című ÁSZ ellenőrzés 

eredményéről, továbbá az intézkedési terv elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

273/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. 

határoza„A gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című ÁSZ ellenőrzés 

eredményéről, továbbá az intézkedési terv elfogadásáról  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által 

végzett, „a Gyermekétkeztetés rendszerének ellenőrzése” című jelentésről szóló tájékoztatást 

tudomásul veszi és a melléklet szerinti intézkedési tervet elfogadja. 

  

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

határozatot és az intézkedési tervet küldje meg az Állami Számvevőszék részére. 

  

Felelős:            dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:         azonnal 

 

 

 

 

 

395.előterjesztés 

Döntés elektromos rendszer hibája miatt keletkezett károk megtérítéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

274/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

az  elektromos  rendszer  hibája  miatt  keletkezett  károk  megtérítéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja a Budakeszi Városi 

Gyermeknapon történt elektromos hálózati hiba miatt az ACJ Kft. eszközeiben 

keletkezett károk megtérítését bruttó 1.650.000,- Ft keretösszegben, melynek fedezete 

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

rendeletének 2. számú melléklete 1.3 Dologi kiadások sora. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert,hogy a vonatkozó megállapodást a jogi megfelelőség igazolását követően 

aláírja. 

 

Felelős:            dr. Győri Ottilia polgármester                        

Határidő:        azonnal 

 

 

 

403.előterjesztés 

Döntés a régi  szennyvíztisztító  telep épületeinek  bontása tárgyú  feltételes  

közbeszerzési  eljárás  megindításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

275/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a régi  szennyvíztisztító  telep épületeinek  bontása tárgyú  feltételes  közbeszerzési  eljárás  

megindításáról 

 

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

feltételes közbeszerzési  eljárást indít  a  régi  szennyvíztisztító  telep épületeinek  bontása 

tárgyában. 

 

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

az  ajánlattételi  felhívásokat  az  alábbi ajánlattevők  részére  küldje  meg: 

- SB Dynamic Kft. (1031 Budapest, Városfal utca 3/b.) 

- Octopus Invest  Kft. ( 1091 Budapest,Ifjúmunkás u.14.1.lház.2.em.8.) 

- Otee  Kft. (2092 Budakeszi, 2418.) 

Felelős:     dr. Győri Ottilia  polgármester 

Határidő: 1.pont : azonnal 

                  2.pont : a  döntést  követő  15  napon belül 

 

 

 

405.előterjesztés  

Döntés  a  BVV Kft. 2019. évi támogatási  szerződésének  módosításáról 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

276/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a  BVV Kft. 2019. évi  támogatási  szerződés  módosításáról 

 

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

Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatásának  összegét  bruttó 2.443.631,- Ft-tal 

megemeli,melynek  fedezetét  az  önkormányzat  2019. évi  költségvetéséről  szóló  3/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklet 1.3. Dologi kiadások sora terhére 

biztosítja. A BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosított összegét a  

felmerült  költségeinek  fedezeteként,2019. október  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. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia  polgármester 

Határidő: 1.pont :  azonnal 

                  2.pont : a  döntést  követő 15 napon belül 

 

 

404.előterjesztés 

Döntés  a  PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 pályázat kapcsán többlet támogatási igény 

benyújtására 

 

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

határozatot hozta: 

 

277/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a  PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 pályázat kapcsán  többlet támogatási igény benyújtásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzata többlet támogatási igényt nyújt be a  

PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 pályázat kapcsán a Pénzügyminisztérium felé  legfeljebb bruttó 

89.999.000,-Ft erejéig. 

 

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

406.előterjesztés 

Döntés Dr. Tőkés Péter fogorvos átköltöztetéséről 
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

278/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

Dr. Tőkés Péter fogorvos átköltöztetéséről 

 

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

VivaPalazzo Zrt. alvállalkozójával, a KÉKI Hőtechnika Kft-vel a Budakeszi 

Egészségügyi Központ 6. rendelőjének fogorvosi rendelővé alakítására, melynek bruttó 

250.000.- Ft fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 

önkormányzati rendelet karbantartások 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. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

407.előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 7151 hrsz.-ú 

és 7152 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

279/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

  Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 7151 hrsz.-ú és    

7152 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

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

módosításait tartalmazó, mellékelt szakértői vélemény térkép szerint elfogadja a 

Budakeszi 7151 hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű ingatlanból 

hozzávetőleg 65 m2-es földrészlet, valamint a Budakeszi 7152 hrsz.-ú, kivett hétvégi 

ház, udvar megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 90 m2-es földrészlet tulajdonjogának 
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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 átadandó 

tulajdonjognak megfelelő ingatlanrészen esetlegesen húzódó közmű-vezetékeket és 

tárgyakat kiváltja, valamint 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 2020. évi 

költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe a bruttó 1.700.000,-Ft összeget a 

felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, közművek kiváltása, áthelyezése, 

gyomtalanítás, kerítés lebontása, építése) megfizetésére. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

      3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

 

 

408.előterjesztés 

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

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

280/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 7153 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról  

 

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

módosításait tartalmazó, mellékelt szakértői vélemény térkép 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   

költségeit az Önkormányzat viseli. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. 

pont szerinti ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolás 

mellett aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe a bruttó 230.000,-Ft összeget a 

felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) megfizetésére. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

      3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

409.előterjesztés 

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

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

281/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 7154 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról 

 

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

módosításait tartalmazó, mellékelt szakértői vélemény térkép 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 megfelelőségi igazolás mellett 

aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének tervezésekor vegye figyelembe a bruttó 1.700.000,-Ft összeget a felmerülő 

többletköltségek (geodézia, földhivatal, közművek kiváltása, áthelyezése, gyomtalanítás, 
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kerítés lebontása, építése) megfizetésére. 

 

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

      3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

 

410.előterjesztés 

Döntés a Meggyes utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök elhelyezéséről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

282/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a Meggyes utcában sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök elhelyezéséről 

 

 

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

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel a Meggyes utcában 

sebességcsökkentő forgalomtechnikai eszközök elhelyezéséről bruttó 511.155 Ft összeg 

erejéig, melyre a fedezetet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 23. számú melléklet, Beruházások sorából biztosítja. 

 

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

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

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  

394.előterjesztés 

Javaslat a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IX. 26.) rendelet 

módosítására 

 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta (nem szavazott 1 fő): 

 

 

283/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. 

önkormányzati rendelete a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 14/2007. (IX. 26.) 

rendelet módosításáról 

 

 

 

 dr. Győri Ottilia dr. Szelenczy Gabriella 

 polgármester jegyző 

 

 

 

 

391.előterjesztés 

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

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban 

 

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

határozatot hozta: 

 

284/2019. (IX. 18.) 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. (IX. 26.) Kt. határozata 

a Budakeszi külterület 0103/598 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó 

településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban 

 

 

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

külterület 0103/598 helyrajzi számú ingatlan területére vonatkozó településrendezési 

eszközök folyamatban lévő felülvizsgálata során, a területre vonatkozó építésügyi 

előírások Különleges vegyes övezetre változzanak. 

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

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

településrendezési szerződésről szóló 164/2019. (IV. 25.) Kt. határozattal elfogadott 

településrendezési szerződést: 

-     a szerződésben szereplő Gksz-5 övezet helyett Kve-1 övezet kerül, definiálva az 

új övezet paramétereit: 
  A B C D  E F G H I 

1. 

új 

építési 

övezet 

jele 

beépítési 

módja 

legkisebb 

telekméret 
legkisebb 

telekszélesség 

 

legnagyobb 

beépítettség 

mértéke 

legkisebb 

zöldfelület 

mértéke 

legnagyobb 

épület-

magasság 

főépület 

lakásszám 
egyéb 

m2 m  % % m     

7. Kve-1 szabadon 

álló 2500 30  
30 % 40% 10,0 É=T/2500 ek 10 m 
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-     a szerződésben szereplő tervezési díj összege 550.000.- Ft + ÁFA összeggel 

növekszik, melynek fedezetét a tulajdonos vállalja. 

-     a szerződő felek közé belép a tulajdonos által alapított Bkeszi Ingatlanfejlesztő 

és Forgalmazó Kft. 

3.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja az 1. pontban 

foglaltaknak megfelelően, a településrendezési eszközök módosítására, a Pestterv 

Kft.-vel kötött tervezési szerződést. 

4.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert az 2. és 3. pont szerinti szerződés módosítások jogi megfelelőség 

igazolását követő aláírására. 

      5.  Budakeszi Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  és  Fejlesztési  Bizottsága  felkéri  a                                                          

Polgármesteri Hivatalt, hogy  a soron  következő  ülésig tisztázza, és  mutassa  be  a  

kialakult  helyzet  okát, valamint  tűzzön ki  egy  időhatárt, amire  megvalósulhat  a  

megkezdett eljárás. 

 

 

Felelős:       dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:   1.-4. pont: a döntést követő 30 napon belül 

                    5. pont: 2019.09.26. 


