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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága 2021. szeptember 21-én megtartott rendes ülésének 

határozatai: 

 

248. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi helyi védelemre javasolható épített értékek felülvizsgálatának és helyi 

védett épített értékek kijelölésének támogatásáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

10/2021 (IX.21.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő határozati javaslat elfogadását 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 

 

249. előterjesztés 

Döntés Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

11/2021 (IX.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 …/2021. (IX.30.) Kt. határozata 

Budakeszi településrendezési eszközeinek részleges módosításával kapcsolatban 
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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 

 

250. előterjesztés 

Döntés Budakeszi településrendezési eszközök módosítása véleményezési szakaszának 

lezárásáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

12/2021 (IX.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 …/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. 
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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 

 

247. előterjesztés 

Döntés a Dr. Öveges Kristóf r. ezredes Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 

beosztásába történő kinevezésről 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

13/2021 (IX.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 …/2021. (IX. 30.) Kt. 

határozata Dr. Öveges Kristóf r. ezredes Budaörsi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezésről 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Dr. Öveges Kristóf r. 

ezredes kinevezését a Budaörsi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába. 

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

értesíti Dr. Nagy László dandártábornokot, a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság vezetőjét. 

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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261. előterjesztés 

Döntés a Nagy Sándor József Gimnázium konyhájának szállítási útvonaláról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

 

14/2021 (IX.21.) számú Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottsági 

határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közbiztonsági, Közellátási és 

Környezetvédelmi Bizottsága a következő kiegészített határozati javaslat elfogadását javasolja 

a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  ..../2021. (IX.30.) határozata a 

Nagy Sándor József Gimnázium konyhájának szállítási útvonaláról 

 

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

folytasson tárgyalásokat a KLIK Érdi Tankerületi Igazgatóságának vezetőjével, a 

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola és a Nagy Sándor József Gimnázium 

intézményvezetőjével, a Kórház- és Menza Étkeztető Kft. vezetőjével, valamint 

’Sigmond Bertalan alpolgármester, Bakács Bernadett tanácsnok, dr. Dömötörné Papp 

Hargita, Somlóvári Józsefné és Hargitai Zsuzsanna Anna képviselők részvételével a 

Nagy Sándor József Gimnázium területén működő főzőkonyha étel- és alapanyag 

szállítási gyakorlatával kapcsolatban felmerült problémák rendezése érdekében. 

 

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

az 1. pont szerinti tárgyalásokat az alábbi problémák felvetésével folytassa le: 

 

- az étel- és alapanyag szállítás időtartamának meghatározása, 

- az étel- és alapanyag szállító járművek a Széchenyi utcának a Gimnázium előtti 

szakaszán történő parkolása, az Iskola közbe történő bejutás akadályoztatása, 

- az étel- és alapanyag szállító járművek ki- és behajtása során a gyalogos közlekedés 

veszélyeztetése, 

- a főzőkonyha bejáratának megközelítési nehézségei. 

 

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

kezdjen tárgyalásokat egy új főzőkonyha építésének lehetőségeiről. 

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: folyamatos 

 


