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 Közlekedési és Fejlesztési Bizottság 

2021. július 21-én megtartott rendes ülésének határozatai: 

 

 

 

198. előterjesztés  

Döntés az Akácfa utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról 

 

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

hozta: 

 

 

8/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozata: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII. 29.) Kt. 

határozata az Akácfa utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja az Akácfa 

utca forgalmi rendjének módosítását, a Kert köztől dél-nyugati irányba történő mobil lezárását 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a Közlekedés Kft.-t ennek 

véleményezésére, valamint a koncepció tervbe foglalására. 

 

3. A Közlekedés Kft. egyetértése és javaslata alapján felkéri a tervezőt arra, hogy készítse el a 

tervmódosítást.  

 

4. A bizottság felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy egyeztesse le a tervező irodával a 

forgalom-techikai tervek módosítását. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 

190. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Széchenyi utca (Temető utca és Fő utca közötti szakasz) burkolatának 

felújításáról  

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

 

9/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozata: 

 

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

kérjen be árajánlatot a Széchenyi utca (Temető utca és Fő utca közötti szakasz) burkolatának 

felújítására vonatkozó munkálatokra az alábbi cégektől: 

- Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. 
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- Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. 

- Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt.. 

- Hornyák Útépítő Kft. 

 

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

összesen bruttó 42.689.482,0- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 

Belügyminisztériumtól nyert pályázati támogatás (BMÖFT/6-9/2021) bruttó 27.748.163,0- Ft 

erejéig és önkormányzati önerő bruttó 14.941.319,0- Ft erejéig. A kötelezően vállalt önerő 

fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sora. 

 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb 

árajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

 

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

     2. pont: azonnal 

     3. pont: az árajánlatok elbírálását követő 30 napon belül 

 

 

  

189. előterjesztés 

Döntés a Kerékpárút projekt opcionális tételének megrendeléséről 

 

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

hozta: 

 

 

10/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozata: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2021. augusztus 

26-ig megrendeli a Kerékpárút projekt opcionális tételét, a „Szőlőskert területrész 

csapadékvíz kivezetésének megépítését és mederrendezést” a Hornyák Útépítő és 

Szolgáltató Kft.-től, amennyiben a vízjogi létesítési engedély rendelkezésre fog állni. A 

munkára összesen bruttó 25 718 084,0 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az 

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 

2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sora. 

 

2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont 

szerinti vállalkozási szerződést a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.-vel jogi 

megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő: 1. pont: azonnal  

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

Döntés a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka 

megrendeléséről szóló Budakeszi Város Polgármestere 108/2021. (V.27.) határozatának 

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

 

11/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének... /2021. (VII.29.) Kt. határozata 

a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendeléséről 

szóló Budakeszi Város Polgármestere 108/2021. (V.27.) határozatának módosításáról  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2021. (V.27.) határozat 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Budakeszi Város Polgármestere szerződésmódosítást kezdeményez a csapadékvíz-elvezetés 

pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendelésről a FER-3331 Kft.-vel. A 

pótmunka értéke összesen bruttó 33 204.283,0 Ft a melléklet szerint. A pótmunka elvégzésének 

határideje 2021. október 23. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.6. Tartalékok sora biztosítja.” 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő: azonnal 

 

 

 

209 előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére 

vonatkozó pályázat, valamint az üzlethelyiségek forgalmi értékének és bérleti jogának 

meghatározásához szükséges értékbecslésre vonatkozó ajánlat kiírása tárgyában 

 

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

hozta: 

 

 

12/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Képviselő-testületének... /2021. (VII.29.) határozata a Budakeszi 495/1 

hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére vonatkozóan pályázat valamint 

az üzlethelyiségek forgalmi értékének és bérleti jogának meghatározásához szükséges 

értékbecslésre vonatkozó ajánlat kiírása tárgyában  
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E rendelkezések alapján Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva a következő határozatot hozom: 

 

1. Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 

üzlethelyiségek (2 db) forgalmi értékének és bérleti díjának meghatározása érdekében 

értékbecslési ajánlatot kér emailben az alábbi cégektől: 
a. A.N.Z.S.Ó. 2001 Kft. (1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.) 

b. IDD Budapest Kft. (1036 Budapest, Lajos u. 78.) 

c. CITY-FORM 2000 Kft. (1037 Budapest, Farkastorki út 25. C. ép.) 

 

2. Budakeszi Város Polgármestere az 1. pontban meghatározott ingatlanok vonatkozásában 

beérkezett értékbecslési ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 

jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

3. A kötelezettségvállalás fedezetére az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 

(II.25.) önkormányzati rendelet. 2. mellékletének 1.3 Dologi kiadások sora terhére bruttó 

200.000, - Ft keretösszeget biztosít. 

 

4. Budakeszi Város Polgármestere nyílt pályázatot ír ki a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon 

kialakítandó üzlethelyiségek bérbe vételére. Budakeszi Város Polgármestere a pályázat 

kiírását a https://varoshaza.budakeszi.hu/, https://hirmondo.budakeszi.hu/ internetes 

oldalakon teszi közzé. 

 

5. Budakeszi Város Polgármestere a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 

üzlethelyiségek bérbe vételére vonatkozó pályázat eredményéről tájékoztatja Budakeszi 

Város Önkormányzatának Képviselő-testületét és a végleges bérleti szerződést a Képviselő-

testület elé terjeszti. 

 

Felelős: 1.-5. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: a döntést követően 20 napon belül 

    2. pont: a legkedvezőbb ajánlattételt követő 15 napon belül 

    3. pont: azonnal 

         4. pont: a bérleti díj meghatározását követően 15 napon belül 

     5. pont: az elkészült üzlethelyiségek használatbavételi eljárásának lezárultát követő 

20 napon belül 

 

 

 

216. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 0177/11 hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben folyamatban lévő 

térítésmentes tulajdonba adásra irányuló eljárás tárgyában 

 

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

hozta: 

 

 

13/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

https://varoshaza.budakeszi.hu/
https://hirmondo.budakeszi.hu/
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Budakeszi 0177/11 hrsz. ingatlannal összefüggésben folyamatban lévő 

térítésmentes tulajdonba adásra irányuló eljárás tárgyában 

 

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

Budakeszi külterület 0177/11. hrsz.-ú ingatlan megosztása érdekében kezdeményezze 

egyesített telekalakítási eljárás lefolytatását az illetékes földhivatalnál. 

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

1. pontban meghatározott eljárás lefolytatását követően kezdeményezze az illetékes 

földhivatalnál a kialakítandó 0177/98. hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) 

vonatkozásában a művelési ág megváltoztatására és a változás ingatlan-nyilvántartási 

átvezetésére irányuló eljárás lefolytatását. 

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

2. pontban meghatározott eljárás lefolytatását követően intézkedjen a Pilis Parkerdő Zrt. 

hozzájáruló nyilatkozatának beszerzéséről az Ingatlannal kapcsolatos vagyonkezelési 

szerződés módosításához (részleges megszüntetéséhez). 

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

intézkedjen az Ingatlan vonatkozásában a művelési ág megváltoztatására és annak ingatlan-

nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárás kezdeményezéséhez szükséges talajvédelmi 

terv beszerzéséről. 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-4 pontokban meghatározott 

eljárások lefolytatásának költségére 300.000 Ft + áfa keretösszeget biztosít, melynek 

fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 2 mellékletének 1.3 Dologi kiadások sora. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő:   

1. pont a döntést követő 15 napon belül 

2. pont az egyesített telekalakítási eljárás lezárását követő 20 napon belül 

3. pont a művelési ág megváltoztatásának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 15 napon 

belül 

4. pont az egyesített telekalakítási eljárás lezárását követő 20 napon belül 

5. pont azonnal 

 

 

 

195 előterjesztés 

Döntés tervellenőr megbízásáról 

 

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

hozta: 

 

 

14/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

 

 



6 

 

Határozati javaslat:  

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének... /2021. (VII.29.) Kt. határozata 

tervellenőr megbízásáról. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 3E International 

Kft.-t a Budakeszin a jövőben megvalósuló projektek kiviteli terveinek 

tervellenőrzésével határozatlan időre. A fedezetet, amennyiben ez az összeg 

pályázatban elszámolható akkor a vonatkozó pályázat költségvetése, amennyiben nem 

elszámolható, akkor az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) 

önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sora biztosítja 

bruttó 3.000.000,-Ft keretösszegig. 

 

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

hogy az elkövetkező évek költségvetésébe tervezze bele a tervellenőri költséget évi bruttó 

12.000.000,-Ft keretösszegig. 

 

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

hogy az 1. pont szerinti megbízási szerződést a 3E International Kft.-vel jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

 

 

Felelős: 1. és 3. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

             2. pont: dr. Danó János jegyző 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: az Önkormányzat következő évi költségvetéseinek elfogadása  

     3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 

191 előterjesztés 

Döntés iskolabusz járat biztosításáról 

 

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

hozta: 

 

 

15/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Határozati javaslat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt.  

határozata iskolabusz járat biztosításáról  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat iskolabusz járat biztosítására a 2021/22-es tanévre, a 

budakeszi általános iskolások részére.  
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel jogi megfelelőség igazolását követően a 

szolgáltatási szerződést kösse meg.   

 

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

hogy a 2. pont alapján megkötendő szolgáltatási szerződés szerinti, a 2021. szeptember 1-

től december 21-ig tartó időszakra szükséges 456.000,0 Ft keretösszegű pótigényt az 

önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítsa.  

 

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

hogy a 2. pont alapján megkötendő szolgáltatási szerződés szerinti 2022. január 3-tól június 

15-ig tartó időszakra jutó díját (4.229.100,0 Ft), valamint a 2022. szeptember 1-től 

december 22-ig tartó időszakra becsült összeget (2.819.400,0 Ft) tervezze be a 2022. évi 

költségvetésbe.  

 

Felelős: 1. pont: dr. Danó János jegyző 

2. – dr. Győri Ottilia polgármester 

 3-4. pont: dr. Danó János jegyző 

 

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

2. pont:  az ajánlatok elbírálását követő 15. napon belül 

 3. pont: 2021. augusztus 30. 

 4. pont: 2022. évi költségvetés tervezetének összeállítása 

 

 

 

196. előterjesztés 

Döntés a Városi Piac elárusító asztalainak tervnek megfelelő felújításának költségéről 

 

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

hozta: 

 

 

16/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Városi Piac elárusító asztalainak tervnek megfelelő felújítási költségeiről 

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

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-vel melyre a fedezetet bruttó 3.275.200,- Ft összeg 

erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.2. Dologi kiadások sorából biztosítja. 

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

1. pont szerinti szerződést – ügyvédi ellenjegyzés mellett – aláírja. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő:         azonnal 

 

 

 



8 

 

 

197. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. közötti 

megállapodás 1. sz. mellékletének jóváhagyásáról 

 

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

hozta: 

 

 

17/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII. 29.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 

közötti Megállapodás 1. sz. mellékletének jóváhagyásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi 

Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. közötti Megállapodás 

2021. augusztus 14-től érvényes 1. sz. mellékletét. 

2. Budakeszi Város Önkormányzata felkéri a Polgármestert, hogy a lakosságot az 

önkormányzat hivatalos felületein tájékoztassa a változásokról. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő:  1. pont: azonnal 
              2. pont: folyamatos  

 

 

215. előterjesztés 

Döntés a Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról 

 

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

hozta: 

 

 

18/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021. (VII. 29.) Kt. 

kiegészített határozata a Budakörnyéki Kerékpárforgalmi Hálózati Terv elfogadásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja saját kerékpár-hálózati 

tervkén a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által készíttetett Budakörnyéki 

Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet. 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő Testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 

önkormányzat tulajdonában lévő, a Farkashegyi reptéren található ingatlanon vizsgálja meg  

Biciklis Büfé kialakításának a lehetőségét. 
 

Felelős:    polgármester 

Határidő: azonnal 
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210. előterjesztés 

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Beruházási terv elfogadásáról 

 

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

hozta: 

 

 

19/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

• A III. hosszú távú kategóriában Nagyszénászugi fejlesztést szerepeltetni kell. 

• A II. rövid távú kategóriában között a régi szennyvíztisztító-telepen létesítendő 
ivóvízvezetéknek és szennyvízvezetéknek a kérdése, hogy miért nem szerepelnek a tervben. 

• Káposztás terület kérdései a közművesítéssel kapcsolatban hosszú és rövidtávon is. 

• Kossuth köz kerüljön át, a III. hosszú távú kategóriába. 

• A III. hosszú távú kategóriában lévő Muskátli utca, Zsálya utca vonatkozásában kerüljön bele 
az, hogy lakossági forrás is igénybe vehető.  

• Meggyes területnek az ivóvízvezeték vonatkozásában a leghátsó utcaszakasza részén nincsen 
feltüntetve semmiféle közmű hozzáférés. Erről is gondoskodni kell.  

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (VII.29.) Kt. módosított 

határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Beruházási terv Budakeszi ivóvízellátó 

rendszere elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési 

Terv (2022-2036) Budakeszi ivóvízellátó rendszerére vonatkozó Beruházási tervét a melléklet 

szerinti tartalommal. 

 

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

hogy a vonatkozó rendeletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen bruttó 33.300 Ft-

ot fizessen meg, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 

(II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre. 

 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

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

  4. pont: 2021. szeptember 30. 

 

20/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (VII.29.) Kt.  

módosított határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Beruházási terv Budakeszi 

szennyvízelvezető és tisztító rendszere elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési 

Terv (2022-2036) Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó Beruházási 

tervét a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

hogy a vonatkozó rendeletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen bruttó 33.300 Ft-

ot fizessen meg, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 

(II. 25.) önkormányzat rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre. 
 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

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

  4. pont: 2021. szeptember 30. 

 

 

 

208. előterjesztés (Zárt) 

Döntés Budakeszi Város Polgármestere 22/2021. (II.25.) határozat 2. pontjának és a 

117/2021. (V.27.) határozatának visszavonásáról és új határozat meghozataláról 

 

 

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

hozta: 

 

 

21/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (VII.29.) határozata 

Budakeszi Város Polgármestere 22/2021. (II.25.) határozat 2. pontjának és a 117/2021. 

(V.27.) határozatának visszavonása és új határozat meghozatala tárgyában 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2021. (II.25.) határozat 2. pontját 

és 117/2021. (V.27.) határozatot visszavonja és az alábbi új határozatot hozza. 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a Budakeszi, belterület 7906 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével ingatlanközvetítő céget bízzon 

meg. 
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Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül  

 

 

 

217. előterjesztés 

Döntés a „KÖZLEKEDÉS” Kft. által készített Budakeszi Város Közlekedési 

Koncepcióterv helyszínrajzáról  

 

 

22/2021. (VII.21.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

A Közlekedési és Fejlesztési Bizottság felkéri a bizottsági tagokat, hogy 2011. augusztus 2. 

napjáig írásban véleményezzék az előterjesztés mellékleteként benyújtott két térképvázlatot az 

alábbi témakörökben:  

- gyűjtő utak 

- lakóövezetek 

- egyirányú utak 

- csomópontok 

A Közlekedési És Fejlesztési bizottság a vélemények beérkezését követően, a soron következő 

bizottsági ülésen újra napirendre tűzi a tárgyi előterjesztését. 

 

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

napirendi pont levételét. 

 


