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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2020. február 19-én megtartott rendkívüli ülésének 

határozatai: 

 

58. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról 

 

A jelenlévő 9 fő, 9 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

6/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

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

határozata a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi beszámolójának 

elfogadásáról 

   
1.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület 2019. évi beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal. 

  

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

pontban szereplő döntésről értesítse a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

97. előterjesztés 

Döntés Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról 

 

A jelenlévő 9 fő, 9 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: 

 

7/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

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

Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 1.000.000,- Ft támogatást 

nyújt a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tűzoltósági és katasztrófavédelmi 

feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) rendelet 11. számú 

mellékelt Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alap terhére. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A jelenlévő 9 fő, 5 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással (azonos témában két különböző 

összeggel) a következő határozatot hozta: 

 

8/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

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

Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 1.500.000,- Ft támogatást 

nyújt a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület részére Budakeszi 

városban polgárőri feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) 

rendelet 11. számú mellékelt Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alap terhére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

A jelenlévő 9 fő, 5 igen, 2 nem szavazattal és 2 tartózkodással (azonos témában két különböző 

összeggel) a következő határozatot hozta: 

 

9/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

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

Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról  
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 1.000.000,- Ft támogatást 

nyújt a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület részére Budakeszi 

városban polgárőri feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II.18.) 

rendelet 11. számú mellékelt Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alap terhére. 



3 

 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

93. előterjesztés 

Döntés helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítási eljárás indításáról 

 

A jelenlévő 9 fő, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

10/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő 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 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 

Határidő:  a döntést követő 120 napon belül 

  

 

94. előterjesztés 
Döntés kutyafuttató létesítéséről 

 

A jelenlévő 9 fő, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

11/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 

 

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

a kutyafuttató létesítéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja kutyafuttató 

létesítésének lehetőségét Budakeszi közterületein, ezt követően Megalapozó Vizsgálatot készít. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

lehetőségek megvizsgálásával. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  munkaterv szerinti áprilisi képviselő-testületi ülés 

 

 

95. előterjesztés 

A Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság 2020. évi munkaterve 

 

A jelenlévő 9 fő, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

12/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottság 2020. évre vonatkozó munkatervét melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

Felelős:  Somlóvári Józsefné KKKB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

59. előterjesztés 

Döntés az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi megállapodásban lefektetett célok 

eléréséhez történő hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 9 fő, 9 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

13/2020 (II. 19.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-

testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (I. 30.) Kt. határozata 

az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi megállapodásban lefektetett célok eléréséhez 

történő hozzájárulásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy környezeti és 

éghajlati vészhelyzet áll fenn, és kinyilvánítja, hogy a maga hatáskörén belül minden lehetséges 

lépést meg kíván tenni a veszély elhárítására. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy kiemelt figyelmet 

fordít 

a. az önkormányzat tulajdonában álló épületek fűtésének korszerűsítésére 

b. az önkormányzat tulajdonában álló épületek hőszigetelésére 

c. az önkormányzat, valamint a BVV Kft. tulajdonában álló gépjárművek nulla 

kibocsátású járművekkel való felváltására. 

d. zöldprogramra, a levegő,- és a településtisztaságra. 

 

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

figyelje a pályázati lehetőségeket és készítse elő a 2. pontban említett intézkedések 

finanszírozásának az Európai Unió forrásai terhére történő támogatását.  

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy középtávú (5 éves) 

klímavédelmi programot dolgoz ki a civil szervezetekkel. 

 

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

évente nyújtson be beszámolót a Képviselő-testülethez a fenti rendelkezések végrehajtásáról. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pontra: azonnal 

2. pontra: 2020. március 31. 

3. pontra: folyamatos  

4. pontra: 2020. december 31. 

5. pontra: minden év november 1. 

 

 

 

 

 


