
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2020. január 21-én megtartott rendkívüli ülésének 

határozatai: 

 

      26. előterjesztés 

 

Javaslat a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI.1.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

 A jelenlévő 7 fő, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

1/2020 (I.21.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozata: 

  

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága nem javasolja a Képviselő-testületnek a zaj- és rezgésvédelem 

helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítását. 

 

Felelős: Somlóvári Józsefné elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

     

 

      39. előterjesztés 

 

 Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

A jelenlévő 7 fő, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

2/2020 (I.21.) 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.  (I. 30.) Kt. határozata 

a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

1.  Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi munkatervében kerüljön 

módosításra a Mezőőr beszámolójának időpontja, március hónapról május hónapra, az összes 

többi közbiztonsággal foglalkozó szerv beszámolójával együtt. Ugyanabban az időpontban a 

Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is számoljon be a munkájáról. A Budakeszi Polgárőr 

Egyesület, a Budakeszi Város Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület, a Védelmi Centrum 

és a Közterület felügyelet is Budakeszi vonatkozásában májusban tartsa meg beszámolóját. A 

temető üzemeltetésével kapcsolatos beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 



Bizottság feladata alól kerüljön át a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság 

hatáskörébe. 

 

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

melléklet szerinti tartalommal, és az 1. pont szerinti módosításokkal együtt elfogadja. 

3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a bizottságok elnökeit, 

hogy a Képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a bizottságok 2020. évi 

munkatervét. 

 

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: bizottsági elnökök  

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: 2020. február 29. 

 

 

 

  

       21. előterjesztés 

 

Döntés a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról 

 

 

A jelenlévő 7 fő, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

3/2020  (I.21.) 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. (I. 30.) Kt. határozata 

a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról 

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal nyílt pályázat 

keretében árajánlatot kér be a Budakeszi Polgármesteri Hivatal épületében munkaidőben 

történő portaszolgálat és ügyfélirányítás ellátása, a budakeszi lakosság részéről érkező 

bejelentések fogadása és az elsődleges intézkedések megtétele, valamint a Budakeszi 

Polgármesteri Hivatal épületének éjszakai őrzése tárgyában. 

  

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

árajánlat-bekérőket a következő gazdálkodó szervezeteknek küldje meg: 

- FIGYE-LŐ ŐR Biztonsági Szolgálat Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 14., 

e-mail: figyelo@t-online.hu) 

- DIGNUS Szolgáltató Zrt. (székhely: 2089 Telki, Rozmaring u. 37., e-mail: 

dignusrt@gmail.com) 

- He-Ba Biztonsági Szolgáltató Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51., e-mail: 

he-ba@he-ba.hu) 

mailto:figyelo@t-online.hu
mailto:dignusrt@gmail.com


 

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

beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlat benyújtójával – jogi megfelelőség igazolását 

követően – kössön megbízási szerződést. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1-2. pont: 2020. február 29.  

  3. pont: 2020. március 31. 

 

 

 

  

      10. előterjesztés 

 

Döntés a Budakeszi területén lévő temető ravatalozó épületéhez tartozó előtető építésével 

és környezetének rendezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötése tárgyában 

 

 

A jelenlévő 7 fő, 6 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

4/2020 (I.21.) 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. (I.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi temető területén lévő ravatalozó épületéhez tartozó előtető építésével és 

környezetének rendezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötése tárgyában 

 

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

a Budakeszi temető területén lévő ravatalozó épületéhez tartozó előtető építésével és 

környezetének rendezésével kapcsolatos vállalkozási szerződést jogi megfelelőség 

igazolását követően kössön az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Aliterrakva 

Tervező és Fővállalkozó Kft. (2092 Budakeszi, Viktória u. 4.) 27.794.515 .- Ft + ÁFA 

(bruttó 35.299.034.- Ft) összeggel. 

 

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

munkálatokra a 395/2019 (IX.26.) Kt. határozattal megállapított 30 M Ft összegen felül 

            további bruttó 5.299.034.- 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. és 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 



              

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. és 3. pontok: 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 7 fő, 7 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 
 

5/2020 (I.21.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 
 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozatot hozta: 

 

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

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

gyalogátkelőhelyekre 
 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a gyalogátkelőhely tábla led villogóval technikai eszközre kivitelezőktől 

árajánlatokat és további információkat kérjen be a telepítési, szervizelési módokról, 

költségekről, alkalmazásról, eredményességi tapasztalatokról.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri továbbá a 

Polgármesteri Hivatalt, hogy részletes árajánlatot kérjen be az egyes kivitelezőkkel a 

Szarvas tér, Erdő utca, Dózsa György tér, Pátyi út, Temető utca, Knáb János utca, és az 

Árpád fejedelem téri Széchenyi István Általános Iskola előtti kereszteződéseknél 

történő kivitelezésekre.   

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  azonnal 
 

 


