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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága 2020. február 19-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

69. előterjesztés 

A Közlekedési és Fejlesztési Bizottság 2020. évi munkaterve 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

17/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

2020. évre vonatkozó módosított munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

18/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

üléseit a jövőben a korábban elfogadott napokon 10:00 órakor kezdi. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

68. előterjesztés 

Javaslat a Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 

41/2015. (XII. 30.) önkormányzati rendeletének módosítására, valamint a Budakeszi 

Város Településszerkezeti tervéről szóló 500/2015 (XII. 15.) Kt. határozat módosítására 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

19/2020. (II. 19.) 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 … /2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi külterület 0120/278 helyrajzi számú ingatlan területének kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánításáról 
   

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a Budakeszi külterület 012/278 helyrajzi számú ingatlan területét. 
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Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

20/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Város Településszerkezeti tervéről szóló 500/2015 (XII. 15.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, hogy az 500/2015 (XII. 

15.) Kt. határozattal elfogadott Budakeszi Város TSZT jelű (M=1:10.000 méretarányú) 

településszerkezeti tervét (továbbiakban TSZT) – a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 1. pontja szerint, valamint az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/B. §-ának (2) bekezdés 

a) pontjára tekintettel – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet hatályos állapota alapján, valamint a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdése figyelembevételével az alábbiak 

szerint módosítja: 

 

1.1. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a módosítás eredményeképpen a TSZT 

beépítésre szánt különleges (Kve) területet jelöl ki a Budakeszi, külterület 0103/598 hrsz.-ú 

területen. 

1.2. Budakeszi Város Önkormányzata az érintett módosítási területeire vonatkozóan 

jóváhagyja és elfogadja Településszerkezeti tervét (TSZT) az 1. melléklet szerinti leírásnak, 

valamint a határozat 2. melléklet szerinti TSZT (M=1:10.000 méretarányú) 

településszerkezeti terven ábrázolt módosításainak megfelelően egységes szerkezetben.  

1.3. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési terve és a TSZT-t érintő módosítások 

területi mérlege a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében szereplő leírás 3., 4. és 5. 

pontjában meghatározottaknak megfelelően alakul. 

1.4. Az Étv. 7. § (3) bek. b) pontja szerint a település közigazgatási területének - a külön 

jogszabály alapján számított - biológiai aktivitásértéke az újonnan beépítésre szánt terület 

kijelölésével egyidejűleg nem csökkenhet az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest. A 

183/2019. (V. 9.) Kt. határozattal módosított településszerkezeti terv BAé növekménye 

természetközeli terület kijelölésével (+6,11 BAé pont) biztosított. A jelen tervmódosítás 

során kiszámított biológiai aktivitásérték egyenleg védelmi erdőterület kijelölésével pozitív 

(+0,04 pont). Vagyis összesen +6,15 pont növekmény áll rendelkezésre, ezért a törvényi 

előírásnak megfelel, további kompenzáció nem szükséges. A BAé többlet értéke a TSZT 

soron következő módosításának BAé-egyenleg számítása során felhasználható. 

1.5. A TSZT módosítások BATrT térségi területfelhasználás változás adatait a TSZT 

határozat 3. mellékletében rögzíti és nyilvántartja. 
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1.6. A TSZT módosítások biológiai aktivitásérték kompenzáció változás adatait a TSZT 

határozat 4. mellékletében rögzíti és nyilvántartja. 

1.7. Jelen határozat kihirdetését követően a TSZT elfogadásáról szóló 500/2015 (XII. 15.) 

Kt. számú határozat jelen módosítással együttesen alkalmazandó. 

 

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

Étv. 8. § (4) bekezdésének és a Korm. rendelet 43. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint 

gondoskodjon a módosított településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési 

szabályzat), azok elfogadását követő 15 napon belüli közzétételéről, nyilvánosságának 

biztosításáról a Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése szerinti szervek részére való megküldéséről, 

illetve elérhetőségéről. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

21/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 
Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…………………. számú Ök. rendelete 

Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, 

41/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

 

dr. Győri Ottilia                                                    dr. Szelenczy Gabriella 

polgármester       jegyző 

 

 

74. előterjesztés 

A Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárása 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

21/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) 

önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés lezárása 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lezárja a Települési Arculati 

Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 

módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a partnerségi egyeztetésen 

elhangzott észrevételekre adott válaszokat, azok indoklásával együtt, a melléklet szerint 

elfogadja, azzal a kivétellel, hogy a 6. §. 2.) bekezdésével kapcsolatban érkezett észrevételekre 

írt módosítási javaslatokat nem fogadja el, mert indokoltnak tartja a településképi bejelentési 

eljárást a településen, nem csak a közterületi telekhatártól számított 15 méteres sávban. 

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

kezdeményezze a véleményezési szakaszt. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1 -2. pont: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 8 napon belül 

 

 

60. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanok területére 

vonatkozó hatástanulmányról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

22/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. 

határozataa Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) 

ingatlanokterületére vonatkozó hatástanulmányról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület, 060/19 – 

060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanok területéről szóló hatástanulmányra vonatkozó 

ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

61. előterjesztés 

Döntés a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 
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23/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötendő 

megállapodásba a terület közművesítésének részletei és a felek pénzügyi vállalásai 

kerüljenek kidolgozásra (villamos vezeték kiváltás, új közművezetékek, útépítés, stb.) 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága egyebekben egyetért a – Pilisi Parkerdő Zrt.-vel kötendő – mellékelt 

együttműködési megállapodásban foglaltakkal és felhatalmazza a polgármestert annak 

jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

67. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv elkészítése tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

24/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervének elkészítése tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozási Szerződést köt a 

Közlekedés Kft-vel Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervének elkészítése tárgyában. 

 

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

munkálatokra bruttó 16.256.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások 

sora. 

 

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

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

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

63. előterjesztés 

Döntés a Mamutfenyőknél útlezáró sorompó megrendelésének tárgyában 
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A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 3 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot elutasította: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Mamutfenyőknél útlezáró sorompó megrendelésének tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a sorompó telepítéssel kapcsolatosan szükséges egyeztetéseket végezze el a Pilisi 

Parkerdő Zrt-vel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mamutfenyőknél útlezáró 

sorompó beszerzésére és telepítésére bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú 

mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV 

Kft-vel a sorompó beszerzésére és felszerelésére, melynek aláírására a jogi megfelelőség 

igazolását követően felhatalmazza a polgármestert. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

64. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca, illetve nevezett 

utcák csomópontjának elvi engedélyes tervének megrendelése tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

25/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca, illetve nevezett utcák 

csomópontjának elvi engedélyes tervének megrendelése tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozási Szerződést köt a 

VARita Bt.-vel a Budakeszi Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca, illetve nevezett 

utcák csomópontjának elvi engedélyes terve elkészítésének tárgyában. 

 

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

munkálatokra bruttó 571.500,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások 

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

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

 

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

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

65. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Temető utca (Fő utca és Széchenyi utca között) gyalogos védőkorlát 

engedélyezési terv készítése tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

26/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

a Budakeszi, Temető utca (Fő utca és Széchenyi utca között) gyalogos védőkorlát 

engedélyezési terv készítéséről szóló előterjesztést a Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv 

keretében kívánja tárgyalni.  

 

Felelős: Ohr Alajos elnök, az előterjesztés (a javaslat) tervezőhöz történő eljuttatásáért: dr. 

Szelenczy Gabriella jegyző 

 

Határidő: Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv elkészülte  

 

 

70. előterjesztés 

Döntés a Pátyi úton gyalogátkelőhely és autóbusz megállóhely, valamint a Vincellér 

utcában járda terveztetésének tárgyában 
 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

27/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. 

határozataa Vincellér utcai járda tervezésének tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vincellér utca 

járdájának engedélyes tervét elkészítteti. 

 

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

hogy nyílt pályázat alapján kérjen be árajánlatot az 1. pont szerinti terv elkészítésére és azokat 

terjessze be az árajánlatok beérkezését követő munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre.  
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Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

28/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

a Pátyi úton megvalósítandó gyalogátkelő és a Fatelep buszmegálló kialakításának 

terveztetéséről szóló előterjesztést a Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv keretében kívánja 

tárgyalni. 

 

Felelős: Ohr Alajos elnök, az előterjesztés (a javaslat) tervezőhöz történő eljuttatásáért: dr. 

Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv elkészülte 

 

 

79. előterjesztés 

Döntés a Fő utca 188. szám előtti járda építésről 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

29/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága vállalkozási szerződés megkötését javasolja a Képviselő-testületnek a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel a Fő utca 188. előtti járda átépítésére, melyre a 

fedezetet a 60.000,- Ft lakossági önrész megfizetésén túl bruttó 264.000,- Ft összeg erejéig az 

önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet Karbantartások 

sorából biztosítja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a BVV Kft., hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel egyeztetett műszaki 

megoldást készítsen, mely biztosítja, hogy a Fő utca útfelületéről a csapadékvíz ne folyjon a 

járdára. 

 

3.  Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi 

megfelelősség igazolását követően – aláírja. 

 

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

 2. pont: BVV Kft.  

Határidő: azonnal 

 

 

77. előterjesztés 
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Döntés a Budakeszi, Hajós utcában lévő 20 kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási 

hálózat tervezése tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

30/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a terület önkormányzati képviselőjét, hogy a Képviselő-testületi ülésig egyeztessen a 

lakókkal a Hajós utca kivitelezése tekintetében.  

 

Felelős: ’Sigmond Bertalan alpolgármester 

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés 

 

31/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi, Hajós utcai 20 kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése 

tárgyában 

 

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

megfelelőség igazolását követően kössön vállalkozási szerződést a Budakeszi, Hajós utcai 20 

kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése tárgyában, az erre legjobb ajánlatot 

adó JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (2112 Veresegyház, Lévai út 46.).  

 

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

bruttó 2.542.540,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet …. sora. 

 

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1 pont: 15 nap 

  2. pont: azonnal 

 

 

71. előterjesztés 

Döntés az „Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett Országos Bringapark 

Programon” történő részvételről 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

32/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

elviekben támogatja „Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett Országos 

Bringapark Program”-on civil szervezet indulását, amennyiben ezt az önkormányzat elé 

beterjeszti, és tartalma az önkormányzat elképzeléseivel megegyezik. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő: soron következő KFB ülés 

 

 

72. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Kerékpárút (Patak u. – Farkashegyi repülőtér közötti szakasz) 

kiviteli terveinek megrendelése tárgyban 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

33/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Kerékpárút (Patak u. - Farkashegyi repülőtér közötti szakasz) kiviteli 

terveinek megrendelése tárgyban. 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tervezési Szerződést köt az Ép-

Totál Kft-vel a Budakeszi Kerékpárút (Patak u. - Farkashegyi repülőtér közötti szakasz) kiviteli 

terveinek elkészítése tárgyban. 

 

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

2.235.200,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

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

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

73. előterjesztés 

Döntés a Piac felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatának 

ellátásáról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

34/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Piac felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatának 

ellátásáról 

 

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

Piac felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák ellenőri feladatának tárgyban az alábbi 

ajánlattevőktől kérjen árajánlatot: 

- ARENDA Consult Kft. (9552 Vásárosmiske, Petőfi u. 16. 

- P77 Toldy Udvar Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) 

- ARCHIPRO Kft. (2120 Dunakeszi, Deák Ferenc u. 7.) 

 

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

ellenőri feladatok ellátásának fedezeteként a pályázati támogatást jelöli meg.  

 

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

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség igazolását követően 

aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: 1. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 2. pont: azonnal 

 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

66. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Tájház 2020. évi részleges felújításának kivitelezéséről 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

35/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Tájház 2020. évi részleges felújításának kivitelezéséről 

 

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

ajánlatot kér be a Budakeszi Tájház részleges felújításának kivitelezése tárgyban. 

 

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

pont szerinti felújításra vonatkozó ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje 

meg: 

- EPKA Bt. (2092 Budakeszi, Nagysándor József u. 55.) 

- Fü-So Bt. (2040 Budaörs, Muskotály u. 76/b.) 
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- MCM-96 Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 194.) 

- Valemix Kft. (1015 Budapest, Ostrom u. 27. 1.em. 1.) 

 

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

hogy a legkedvezőbb árajánlatot adóval a szerződést jogi megfelelőségi igazolást követően 

aláírja, melynek fedezete az elnyert pályázati támogatás összege. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

96. előterjesztés 

Döntés a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának 

útfelújításával kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban közbeszerzési eljárásról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

36/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának útfelújításával 

kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezethiányra hivatkozva 

eredménytelennek hirdeti a Budakeszi Makkosmária településrész csapadékvíz elvezetésének 

tervezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást.  

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új, a Kbt. 112. §-a szerinti nyílt 

közbeszerzési eljárást indít, melynek tárgya a Budakeszi Makkosmária településrész 

csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése. 

 

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

hogy a közbeszerzési eljárásban megfogalmazott műszaki alkalmassági kritériumokat vizsgálja 

felül. 

 

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

hogy Támogatási Szerződés módosítási kérelmet nyújtson be a támogató Pénzügyminisztérium 

számára, melyben a kivitelezési határidőt 2021. április 21-re kívánja módosítani. 

 

Felelős: 1., 2. és 4.pontok: dr. Győri Ottilia polgármester  

  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző   

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

  3. és 4. pontok: a döntést követő 5 napon belül. 



13 

 

 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

37/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának útfelújításával 

kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban közbeszerzési eljárásról. 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Kert 

utca felső szakasza útfelújításának tervezése és kivitelezése közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában Bíráló Bizottság felállítására és az eljárás elbírálására. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester    

Határidő:  azonnal 

 

 

93. előterjesztés 

Döntés helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás indításáról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

38/2020. (II. 19.) 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 …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás indításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi jelentőségű 

védett természeti területté nyilvánítási eljárás indítását a 3/1 és 3/2 számú melléklet szerinti 

területi lehatárolásnak megfelelően. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, 

hogy a terület védetté nyilvánításának indokoltságát alátámasztó iratok megküldése mellett 

keresse meg az illetékes nemzeti park igazgatóságot, hogy kívánja-e a terület országos 

jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város jegyzőjét, 

hogy az 1. pontnak megfelelően a rendelet-tervezetet készítése elő. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 
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Határidő: a döntést követő 120 napon belül 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

39/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

javasolja, hogy a 3/1 és 3/2 számú melléklet szerinti területi lehatárolás a Helyi Értéktárba, 

valamint a Megyei Értéktárba kerüljön felvételre.  

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

104. előterjesztés 

Döntés mérnöki tanácsadásra és szakértői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

40/2020. (II. 19.) 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 /2020. (II. 27.) Kt. határozata 

mérnöki tanácsadásra és szakértői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérnöki tanácsadásra és Szakértői 

tevékenységre Megbízási Szerződést köt az Infra Solutions Bt.-vel határozott időre, 2020. 12. 

31-ig úgy, hogy a szerződés ez idő alatt is felmondható legyen. 

 

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

havonta bruttó 350.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások 

sora. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egy mérnöknapot meghaladó 

munka esetében eseti megbízásokat köt az Infra Solutions Bt.-vel, melyek értéke a projekt 

bekerülési költségre vetített %-os érték, amely: 

- 50.000.000,- Ft bekerülési költségig 2,2% 

- 50.000.000,- Ft – 100.000.000,- Ft bekerülési költségig 2%, 

fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18) rendelet 2. számú 

mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

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



15 

 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

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

  2-3. pont: azonnal 

  4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

105. előterjesztés 

Döntés a Meggyes utcai sebességcsökkentő küszöbök tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

41/2020. (II. 19.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága a Meggyes utcai sebességcsökkentő küszöbök átépítéséről szóló előterjesztést a 

Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervének felülvizsgálata keretében kívánja tárgyalni. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a BVV Kft-t, hogy műtárgyakat helyezzen el a Meggyes utcai 

sebességcsökkentő küszöbök vonalába, amelyek megakadályozzák a fekvőrendőrökön való 

áthajtás megkerülését a környező közterületek megóvása érdekében.  

 

Felelős: 1. pont: Ohr Alajos elnök, az előterjesztés (a javaslat) tervezőhöz történő 

eljuttatásáért: dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

 2. pont: Korondy Tamás BVV Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 


