
1 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága 2020. január 22-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

 

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

hozta: 

 

1/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy egyszerűsített, eredmény jegyzőkönyvet készítsen az 

ülésekről.  

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

33. előterjesztés 

Döntés a piac terveinek elfogadásáról és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításáról. 

 

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

hozta: 

 

2/2020. (I. 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a piac terveinek elfogadásáról 
   

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bártfai-Szabó Építésziroda 

Kft. által elkészített, a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” pályázatra beadandó 

budakeszi piac felújításának kiviteli terveit. 

  

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal 

 

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

hozta: 

 

3/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy árlejtéses 

közbeszerzési eljárással lehessen kiválasztani a piac kivitelezőjét. 

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

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

hozta: 

 

4/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a 2020. január 30-i Képviselő-testületi ülésig küldjék 

meg a Polgármesteri Hivatalba a piac kivitelezésére javasolt cégek neveit, elérhetőségeit. 

 

Felelős:  Ohr Alajos elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

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

 

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

hozta: 

 

5/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri Szabó Ákos Péter képviselőt és a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő 

bizottsági ülésre készítsen előterjesztést a Makkosi út Gábor Áron utca és Megyei út közötti 

szakaszának forgalmi rendjével, parkolásával kapcsolatosan.  

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző és Szabó Ákos Péter képviselő 

Határidő: soron következő KFB ülés 

 

 

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

hozta: 

 

6/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre készítsen 

előterjesztést a lakosoktól beérkező forgalmi rend változására vonatkozó kezdeményezések 

kezelésének protokolljára. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre készítsen 

előterjesztést arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület milyen gyakorisággal tárgyalja a 

forgalmi rend változására vonatkozó módosításokat.  

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: soron következő KFB ülés 
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A jelenlévő 4 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

7/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi kiegészítéssel javasolja a közúti forgalmi rend változtatásáról szóló 

rendeletmódosítási javaslat elfogadását a Képviselő-testületnek: - a Szervizút Erdő utcai 

csatlakozásánál „Jobbra kanyarodni tilos tábla” kerüljön kihelyezésre a Fő utca irányából a 

Szervizútra vonatkozóan. 

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

11. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca Szél 

u.- és Nagy Sándor József utca közötti részének burkolattal történő kiépítésének és nyílt 

rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban. 

 

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

hozta: 

 

8/2020. (I. 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca Szél u.- és 

Nagy Sándor József utca közötti része burkolattal történő kiépítésének és nyílt rendszerű 

csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban 

 

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

VARita Bt-vel a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca Szél 

u.- és Nagy Sándor József utca közötti részének burkolattal történő kiépítésének és nyílt 

rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban.  

 

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

folyamán egy alkalommal jelenjen meg a tervekkel a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság 

ülésén tervegyeztetés céljából. 

 

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

munkálatokra bruttó 2.159.000-Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti szerződést jogi megfelelősség igazolását követően aláírja. 
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5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a 3. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

 

Felelős: 1,3,4. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. és 5. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. és 3. pontok: azonnal 

 2. pont: KFB munkaterv szerinti ülése 

                   4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 5. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

  

 

9. előterjesztés 
Döntés „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer –„  kiépítéséről a Fő utcán és a Pátyi úton lévő 

gyalogátkelőhelyekre 

 

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

határozatot hozta: 

 

9/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer –„  kiépítéséről a Fő utcán és a Pátyi úton lévő 

gyalogátkelőhelyekről szóló előterjesztést a Magyar Közút Zrt. képviselőjének jelenlétében kívánja 

tovább tárgyalni.  

 

Felelős:  Ohr Alajos elnök, a meghívásért felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

15. előterjesztés 

Döntés tervezői műszaki művezetésről, műszaki tanácsadásról szóló keretszerződés 

tárgyban 

 

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

hozta: 

 

10/2020. (I. 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata 

tervezői műszaki művezetésről, műszaki tanácsadásról szóló keretszerződés tárgyban 

  
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az Ép-Totál Kft-vel 

tervezői műszaki művezetés, műszaki tanácsadás tárgyban.   

  

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

180.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

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

hogy a 2. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

 

Felelős: 1-2. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. és 2. pontok: azonnal 

 3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

  

 

43. előterjesztés 

Javaslat az útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

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

hozta: 

 

11/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

az alábbi kiegészítéssel javasolja az útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról szóló 

rendelettervezet elfogadását a Képviselő-testületnek: 

 - egészüljön ki a 4.§ 8. pontja: c) „a meglévő közművek állapota”, illetve d) „a benyújtott 

műszaki tartalom minősége bekezdésekkel, a további bekezdések jelzésének értelemszerű 

csúsztatásával. 

- egészüljön ki a 3.§ 3. ponttal: a tervezést nem igénylő útfelújítás esetén az önkormányzat 

Műszaki Csoportja készíti el a megfelelő műszaki tartalom leírását az indikatív 

árajánlatkéréshez.  

- egészüljön ki az 5.§ 7. ponttal: az útépítést/útfelújítást a pályázat elnyerését követő év 

december 31-ig meg kell valósítani.  

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

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

hozta: 

 

12/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, nyújtson tájékoztatást, hogy mely utcákra van útterv és azok 

mikor járnak le.  

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: soron következő KFB ülés 
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39. előterjesztés 

Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

13/2020. (I. 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata 

Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a melléklet 

szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

  

 

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

hozta: 

 

14/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Képviselő-testület munkatervének elfogadása után, 

készítse el a Közlekedési és Fejlesztési Bizottság munkatervét.  

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: soron következő KFB ülés 

 

 

10. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi területén lévő temető ravatalozó épületéhez tartozó előtető építésével 

és környezetének rendezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

15/2020. (I. 22.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési Bizottsága 

a költségvetés elfogadása után tárgyalja a Budakeszi területén lévő temető ravatalozó 

épületéhez tartozó előtető építésével és környezetének rendezésével kapcsolatos előterjesztést. 

 

Felelős:  Ohr Alajos elnök  

Határidő: a költségvetés elfogadása után 
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16. előterjesztés 

Döntés PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 a csapadékvíz pályázattal kapcsolatos kötelező 

nyilvánosság biztosításáról 

 

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

napirendi pont levételét. 

 

23. előterjesztés 

Döntés a régi szennyvíztisztító telep épületeinek bontása tárgyú feltételes közbeszerzési 

eljárás eredményéről. 

 

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

napirendi pont levételét. 

 

 

38. előterjesztés 

Döntés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és 

együttműködések támogatására” című pályázaton történő részvételről. 

 

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

napirendi pont levételét. 

 

 

17. előterjesztés 

Döntés Nyúl Jánosné Cseh Katalin (Budakeszi, Úrbéres utca 5/b. alatti lakos) 

villanyoszlop áthelyezési költségeinek támogatása tárgyában 

 

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

hozta: 

 

16/2020. (I. 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata 

Nyúl Jánosné Cseh Katalin (Budakeszi, Úrbéres utca 5/b.) villanyoszlop áthelyezés 

költségeinek viselése tárgyában 

 

1.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási szerződést köt Nyúl 

Jánosné Cseh Katalinnal (Budakeszi, Úrbéres utca 5/b. sz. alatti lakos) villanyoszlop 

áthelyezése tárgyában, és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírásra. 

  

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

bruttó 250.000,- Ft támogatást biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése. 

  

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

hogy a 2. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 
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Felelős: 1-2. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

 3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

24. előterjesztés 

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

hálózat tervezése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

17/2020. (I. 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 …/2020. (I. 30.) 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 utca 20 

kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése tárgyában Tóth Zoltán egyéni 

vállalkozóval (2314 Halásztelek, László u. 3/b.), 1.100.000.- Ft + ÁFA összeggel. 

  

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

bruttó 1.397.000 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése. 

  

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

hogy a 2. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

  

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2-3. pontok: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1 pont: azonnal 

 2-3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

30. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola Napraforgó Tagozatának elhelyezése 

tárgyában 

 

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

napirendi pont levételét. 

 


