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 Közlekedési és Fejlesztési Bizottság 

2021. szeptember 22-én megtartott rendes ülésének határozatai: 

 

 

 

 

251. előterjesztés  

Döntés a Budakeszi, külterület 063/474 és 063/475 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó 

telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés kötéséről 

 

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

hozta: 

 

 

23/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozata: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, külterület 063/474 és 063/475 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telepítési 

tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés kötéséről 

 

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

063/474 és 063/475 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó Telepítési tanulmánytervet. 

2. Budakeszi Város Önkormányzata településrendezési szerződést köt a Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 312/2015. (VII. 28.) Kt. határozatával elfogadott 

mintaszerződés szerint Barta Krisztián és Barta Zsuzsanna tulajdonosokkal (kérelmezők), 

a Budakeszi, külterület 063/474 és 063/475 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozóan az 

1. pontban elfogadott Telepítési tanulmánytervben foglaltaknak megfelelően, bruttó 

3 500 000,0 Ft értékben, azzal a kikötéssel, hogy kérelmezők a módosítás tervezési 

költségét vállalják. 

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

hogy a 2. pont szerinti településrendezési szerződést jogi megfelelőség igazolását követően 

aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2-3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

 

248. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi helyi védelemre javasolható épített értékek felülvizsgálatának és helyi 

védett épített értékek kijelölésének támogatásáról 

 

A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
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24/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozata: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi helyi védelemre javasolható épített értékek felülvizsgálatának és helyi védett 

épített értékek kijelölésének támogatásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni és támogatja, hogy 

a Virágvölgy Műhely csoport felajánlása szerint, a korábbi helyi értékvédelmi felméréseket 

a jelenben fennálló helyzet alapján egy transzparens szempontrendszer alapján 

felülvizsgálja és annak alapján összeállítja a feltétlenül érdemesnek tartott épületek és 

objektumok listáját. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 

építészeti értékeink fenti felülvizsgálata alapján történő helyi védelem alá helyezésének 

kezdeményezését és támogatását fejezi ki a védett épületek állagmegóvására, felújítására 

vonatkozó támogatási rendszer kialakítására. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

  

252. előterjesztés 

Döntés a Lidl-beruházás keretében épülő körforgalom Kert utcai ágának kiszélesítéséről 
 

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

hozta: 

 

 

25/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozata: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Lidl-beruházás keretében épülő körforgalom Kert utcai ágának kiszélesítéséről.  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Lidl-

beruházás keretében épülő körforgalom Kert utcai kihajtójától számított 20 fm hosszúságban 

a K szegély áthelyezésének, valamint ennek a területnek (~120 nm) aszfalttal történő 

burkolásának az útpálya 6 fm-re történő kibővítésének megrendelését a Vianova 87 Zrt.-től 

mindösszesen bruttó 2.547.028,0 Ft értékben a melléklet szerint. A fedezetet az 

önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. 

melléklet 2.1. Beruházások sora biztosítja. 
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Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

 

249. előterjesztés 

Döntés Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban 

 

 

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

hozta: 

 

26/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte Pest Megyei 

Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztályának állásfoglalását, és 

elfogadja az erre vonatkozó, a jelen határozat 1. mellékletét képező állásfoglalást, és azt, 

hogy ennek megfelelően Budakeszi  város módosuló Településrendezési Eszközei 

módosításra kerüljenek. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi településrendezési 

eszközeinek módosításával kapcsolatos véleményezési eljárást lezárja. 

 

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

módosításokkal javított Településrendezési Eszközök tervezetét küldje meg a Pest Megyei 

Kormányhivatal Állami Főépítészének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 36. 

§ c) pontja és 40. §-a szerinti végső szakmai véleményezésre. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1.-2. pont: azonnal 

3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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250. előterjesztés 

Döntés Budakeszi településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának 

lezárásáról 

 

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

hozta: 

 

 

27/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának 

lezárásáról 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a beérkezett 

vélemények figyelembevételével a településrendezési eszközök alátámasztó 

munkarészeként az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés elkészítése nem vált szükségessé. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a partnerségi 

véleményezés során a tervezettel kapcsolatban a Partnerektől nem érkezett észrevétel, 

javaslat. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

államigazgatási szervek észrevételeit az azokra adott válaszokban foglaltaknak 

megfelelően elfogadja, azt a tervanyagban átvezeti, és a településrendezési eszközök 

módosításának véleményezési szakaszát lezárja. 

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

jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás 

során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett minden 

egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus 

adathordozón küldje meg végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében 

eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő:  1-3. pont: azonnal 

 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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253. előterjesztés 

Döntés a Darányi településrész (Eperjes utca, Losonc utca, Rozsnyó utca, Zsolna utca és 

a 6601., 6705. hrsz-ú Darányi utca, illetve Garam köz) szilárd burkolattal történő 

kiépítése, valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és 

engedélyeztetése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

 

28/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (IX. 30.) Kt. határozata 

a Darányi városrész (Eperjes utca, Losonc utca, Rozsnyó utca, Zsolna utca és a 6601., 

6705. hrsz-ú Darányi utca, illetve Garam köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, 

valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és 

engedélyeztetése tárgyában  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Darányi városrész szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz 

elvezetésének egyesített tervei elkészítésére és engedélyeztetésére bruttó 7 302 500,0 Ft 

keretösszeget biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi a költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások 

sora. 

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

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Tordillo Bt.-vel (2463 Tordas, Szabadság út 150.) a 

szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

 

260. előterjesztés 

Döntés az épülő kerékpárút nyomvonal Vállalkozói parkot érintő környezetének 

rendbetételéről, fizikai elhatárolásáról 

 

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

határozatot hozta: 
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29/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

az épülő kerékpárút nyomvonal Vállalkozói parkot érintő környezetének rendbetételéről 

fizikai elhatárolásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy gondoskodjon a Farkashegyi 

repülőtérre vezető, jelenleg épülő kerékpárút nyomvonal Vállalkozói parkot érintő 

környezetének rendbetételéről és fizikai elhatárolásáról. 

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

munkákra a fedezetet bruttó 5.778.481 Ft összeg erejéig Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 

(II.25.) önkormányzati rendelet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorából biztosítja. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti munkálatok megrendelésére vonatkozó 

vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolása mellett aláírja. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítását 

 

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

4. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő:  1.-2., 4. pontok: azonnal 

3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 

255. előterjesztés 

Döntés a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01197-1/2021. számú törvényességi 

felhívásáról 

 

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

hozta: 

 

 

30/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Pest Megyei Kormányhivatal PE/030/01197-1/2021. számú törvényességi felhívásáról  
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem ért egyet a törvényességi 

észrevételben foglaltakkal, a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 

tehergépjárművek súlykorlátozásáról szóló 47/2010. (XII.1.) önkormányzati 

rendeletének úthasználati díjjal kapcsolatos előírásait nem kívánja hatályon kívül 

helyezni. 

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

a felhívásban foglaltakkal való egyet nem értéséről a Pest Megyei Kormányhivatalt 

írásban tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: 2021. október 25.  

 

 

 

263. előterjesztés (ZÁRT) 

Döntés a Budakeszi, Meggyes településrészen található külterület 0177/11 és 0161 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásáról 

 

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

hozta: 

 

 

31/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, Meggyes településrészen található külterület 0177/11 és 0161 hrsz-ú 

ingatlanokra vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásáról 

 

 

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

0177/11 és 0161 hrsz-ú ingatlanok (a továbbiakban: Ingatlanok) vagyonkezelőjével való 

egyeztetést követően az érintett ingatlanok beépítésre szánt területté történő átminősítését. 

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

hogy az átminősítés érdekében az Ingatlanok önkormányzati tulajdonba adásához 

szükséges szándéknyilatkozatot jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

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

hogy a Nemzeti Földügyi Központnál (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kezdeményezze 

- a Budakeszi külterület 0177/11 b szántó – 1,6536 ha – és  

- a Budakeszi külterület 0177/11 c erdő - 0,6079 ha - alrészleteinek és 

- a Budakeszi külterület 0161 helyrajzi számú  

ingatlanok önkormányzati tulajdonba adását. 
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Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 3. pont: a szándéknyilatkozat aláírását követő 30 napon belül 

 

 

 

264. előterjesztés (ZÁRT) 

Döntés a Budakeszi, külterület 0141 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv 

elfogadásáról és településrendezési szerződés kötéséről 

 

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

hozta: 

 

 

32/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, külterület 0141 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv 

elfogadásáról és településrendezési szerződés kötéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

külterület 0141 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó Telepítési tanulmánytervet. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési szerződést 

köt a 312/2015. (VII. 28.) Kt. határozattal elfogadott mintaszerződésnek megfelelően a 

Power Pro Kft. beruházóval (kérelmező), a Budakeszi, külterület 0141 helyrajzi számú 

ingatlanokra vonatkozóan az 1. pontban elfogadott telepítési tanulmánytervben 

foglaltaknak megfelelően, bruttó 50.000.000. Ft értékben, azzal a kikötéssel, hogy 

kérelmezők a módosítás tervezési költségét vállalják. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a 2. pont szerinti településrendezési szerződést jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2- 3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

 

265. előterjesztés (ZÁRT) 

Döntés a Budakeszi, külterület 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 074/8, 074/9, 074/10, 074/11, 

074/12, 074/13, 074/14, 074/15, 074/16, 074/17 és 074/18 hrsz-ú ingatlanok területével 

kapcsolatos Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

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

hozta: 

 

 

33/2021. (IX.22.)  számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX./30.) Kt. 

határozata a Budakeszi, külterület 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 074/8, 074/9, 074/10, 074/11, 

074/12, 074/13, 074/14, 074/15, 074/16, 074/17 és 074/18 hrsz-ú ingatlanok területével 

kapcsolatos Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv 

módosításának elvi támogatásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Budakeszi, külterület 074/4, 074/5, 074/6, 074/7, 074/8, 074/9, 074/10, 074/11, 074/12, 

074/13, 074/14, 074/15, 074/16, 074/17 és 074/18 hrsz-ú ingatlanok területével kapcsolatos 

településrendezési szerződés megkötését és a területre vonatkozó településrendezési 

eszközök módosítását azzal, hogy a területre vonatkozóan a kérelmező által elkészíttetett 

telepítési tanulmányterv elfogadásával egyidőben Budakeszi Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete településrendezési szerződést köt a kérelmezővel, bruttó 200.000.000. 

Ft értékben, melyből 100.000.000. Ft-ot kérelmező 2021. december 1-ig megfizet, azzal a 

kikötéssel, hogy kérelmező a módosítás tervezési költségét, és a szerződés megkötésének 

alapjául és feltételéül szolgáló telepítési tanulmányterv készítésének költségét vállalja, 

valamint a terület feltáró útját és a szükséges közművek megépítését finanszírozza és 

térítésmentesen az Önkormányzat tulajdonába adja, az útterületekkel együtt. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

266. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, zártkert 4390 és 4391 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekalakítás 

elvi támogatásáról 

 

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

hozta: 

 

 

34/2021. (IX.22..) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, zártkert 4390 és 4391 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekalakítás elvi 

támogatásáról 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Budakeszi, zártkert 4390 és 4391 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezését oly módon, 

hogy a két 19-20 méter széles telek tulajdoni hányadok figyelembevételével történő 

kialakítása során az egyik telek a Basa utca, a másik a Bég utca felől legyen 

megközelíthető. Emellett a Bég utca telkeket érintő szabályozási vonal szerinti 

szélesítése is kerüljön kialakításra. 

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

telekalakítás megvalósulása esetén elfogadja a 4391 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak 

azon kérését, mely szerint a telekosztás során a tulajdoni hányaduk szerinti telek a Basa 

utcáról megközelíthetően kerüljön kialakításra és maradjon tulajdonukban, azzal a 

feltétellel, ha az ingatlanjuk szabályozási vonal szerinti útszélesítéssel érintett területét 

az Önkormányzatnak térítésmentesen átadják, valamint a telekalakítás földmérői díját 

és a földhivatali eljárási díjat az Önkormányzattal közösen viselik 50-50%-os 

megosztásban. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

a 1-2. pont szerinti telekalakítás előkészítésére és a változási vázrajz megrendelésére. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1- 2. pont: azonnal 

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 

Szóbeli előterjesztés: (Jóna Péter indítványa) 

 

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

hozta: 

 

 

35/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága felkéri Jóna Péter 

bizottsági tagot a „Járjunk gyalog iskolába” elnevezésű indítványának részletes kidolgozására, 

összhangban a két jelenleg futó forgalomtechnikai projekt irányvonalaival. 

 

Felelős:  Jóna Péter 

Határidő:  következő bizottsági ülés 

 

 

 

Szóbeli előterjesztés: (Ohr Alajos javaslata) 

 

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

hozta: 
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36/2021. (IX.22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Képviselő testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága felkéri a 

Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Budapesti Közlekedési Központ illetékes 

vezetőivel három új jegyautomata telepítéséről Budakeszi területén, melynek tervezett helyei: 

 

 22-es busz végállomása 

 Budapest városhatárában lévő megálló (Himnusz szobor) 

 Erkel utcai megálló vagy Gyógyszertár 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia 

Határidő:  következő bizottsági ülés 

 


