
Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága 2019. december 12-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

 

Elnök-helyettes megválasztása 

 

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

határozatot hozta: 

 

1/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága elnök-helyettesének Balázs Ádám bizottsági tagot választja meg.  

 

Felelős:  Ohr Alajos elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

2/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága üléseit a rendes Képviselő-testület ülése előtti héten, szerdán 8:30-kor tartja.  

 

Felelős:  Ohr Alajos elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

 

517. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, külterület 0103/647 hrsz-ú ingatlan területével kapcsolatos elvi 

hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

határozata a Budakeszi, külterület 0103/647 hrsz-ú ingatlan területével kapcsolatos 

elvi hozzájárulásról  
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Budakeszi, 

külterület 0103/647 hrsz.-ú ingatlan területével kapcsolatos településrendezési szerződés 

megkötését. 

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

az 1. pont szerinti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  a döntést követő 30 napon belül 

 

 

 

501. előterjesztés 

Tájékoztatás a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló  

35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

3/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

határozata a Települési Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló 

35/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

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

önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatos tájékoztatást azzal, hogy a 

szövegtervezetébe kerüljön bele a Fő út, Pátyi út tengelyen túlmenően az egész város. 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

499. előterjesztés 

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

módosítására 

 

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

határozatot hozta: 

 

4/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 
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1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága helyszíni bejárást követően elviekben egyetért azzal, hogy a Buszforduló 

Honfoglalás utcai részén egyirányúsítja a forgalmat, a Buszforduló kereszteződésétől a 

Márity László utca felé. A Buszforduló egyirányú. A behajtás nem tilos. A Paplanhát utcai 

szakasz forgalma kétirányú marad. 

2. A Honfoglalás sétány és a Márity László utca kereszteződésében stop tábla kerül 

kihelyezésre. 

3. A Buszforduló torkolatába elsőbbségadás kötelező tábla kerül kihelyezésre. 

4. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendeletnek ezt a részét e határozatnak 

megfelelően módosítsa. 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

      Határidő: azonnal 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

5/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy közúti forgalmi változtatásáráról szóló 

14/2007. (IX. 26.) rendeletben a Kerekmező utcának északi csomópontjához, illetve az 

iskola behajtó és a Kenderföld utca burkolatlan szakaszára 20 km/h sebességkorlátozó 

táblák kihelyezésére vonatkozó rendelkezés kerüljön megszövegezésre. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

6/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy közúti forgalmi változtatásáráról szóló 

14/2007. (IX. 26.) rendeletben Fő utcán, a Polgármesteri Hivatallal szemközti parkoló ki- 

és behajtója közötti, Fő úttal párhuzamos szakaszon baleset megelőzés céljából 

felfestéssel, vagy jelzőtáblával a parkolási tilalomra vonatkozó rendelkezés kerüljön 

megszövegezésre. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:   azonnal 
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A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

7/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a BVV Kft-t, hogy a parkolóból nyíló gépjármű behajtóknál határozott 

felfestéssel jelezze az ottani parkolási tilalmat. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

8/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a BVV Kft-t, hogy a fesse fel a zebrát a MOL Kút melletti 

körforgalomnál. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

511. előterjesztés 

Javaslat az útépítés/útfelújítás lakossági támogatásáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül szavazta 

meg a napirendi pont levételét. 

 

 

500. előterjesztés  

Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag 

delegálásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

9/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

határozata a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

tag delegálásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási szerződésben foglaltak 

szerint mielőbb kilép a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 2020. január 01. 

 

 

513. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervének felülvizsgálatáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

10/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri Jóna Pétert, hogy a helyi közlekedési munkacsoport tagjaival, és Németh 

Tamást, hogy a Dugóhúzó csoport szakértőivel egyeztessék le a szempontrendszert a 

kiírásban, vizsgálják át, saját javaslataikkal egészítsék ki. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő: 2019. december 18. 10:00 

 

 

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

határozatot hozta: 
 

11/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri Jóna Péter és Németh Tamás bizottsági tagokat, hogy a pályázatok 

elbírálásánál tegyenek javaslatot a szempontrendszerre, és komoly követelmények szerint 

ellenőrizzék a referenciákat. 

 

Felelős: Ohr Alajos KFB elnök  

Határidő:  2019. december 18. 10:00 
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A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

12/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. határozata Budakeszi 

Város Közlekedési Koncepciótervének elkészítéséről 

 

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

Város Közlekedési Koncepciótervét elkészítteti, függetlenül a TANDEM Mérnökiroda 

Kft. által 2006. évben készített Közlekedési Koncepciótervtől. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy célirányosan megfelelő cégektől, és nyílt pályázat alapján kérjen be 

árajánlatot az 1. pont szerinti terv elkészítésére, megfelelő referenciák előírásával, 

melynek részét képezi a felmérés, a kapcsolódó rendelet elkészítésére, 1 alkalommal 

lakossági fórumon és 3-4 alkalommal önkormányzati konzultáción való részvétel és azokat 

terjessze be az árajánlatok beérkezését követő munkaterv szerinti Képviselő-testületi 

ülésre. 

 

Felelős:  1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

               2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. pont: azonnal 

                2. pont: az árajánlatok beérkezését követő munkaterv szerinti Képviselő- 

 testületi ülés 

 

502. előterjesztés 

Döntés a Hajnalka utcában közvilágítás fejlesztéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

13/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága egyetért a Hajnalka utcába 4 darab napelemes lámpatest kihelyezésével. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt és Balázs Ádám képviselőt, készítsen új 

határozati javaslatot a soron következő 2019. december 19-én tartandó képviselő ülésre a 

Hajnalka utcában 3 meglévő oszlopra kihelyezhető napelemes lámpatest, illetve 1 

kandeláberes napelemes lámpatest kihelyezését tartalmazó indikatív ajánlatkérésről. 
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Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  2019. december 19. 

 

 

 

503. előterjesztés 

Döntés a Fő utca Dózsa György téri gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételéről 

 

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

határozatot hozta: 

 

14/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt.  

határozata a Fő utca Dózsa György téri gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételéről 

 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel egyeztessen a Fő utca Dózsa György téri 

gyalogátkelőhely további biztonságosabbá tételéről, beleértve a gyalogátkelőhely  

megvilágításának esetleges további javítását. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 15 munkanapon belül 

 

 

 

504. 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 zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban  

 

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

határozatot hozta: 

 

15/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága további új árajánlatokat kér be a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, 

valamint a Munkácsy utca Szél u.- és Nagy Sándor József utca közötti részének burkolattal 

történő kiépítésének, csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban. 

 

Felelős:          Ohr Alajos KFB elnök 

Határidő:  azonnal 
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494. előterjesztés 

Meglévő napelemek monitoring rendszerének kiépítése és éves üzemeltetése 

 

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

határozatot hozta: 

 

16/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt és Balázs Ádám képviselőt, készítsen új 

határozati javaslatot, ismertesse az általa bemutatott ajánlatot, azzal kötendő szerződés 

feltételeit, költségeit. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

17/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedés és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, tájékoztassa a bizottságot, hogy a károkozás 

felelősének kiderítése érdekében hogy kíván fellépni. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

 

518. előterjesztés  

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

területével kapcsolatban 

 

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

határozatot hozta: 

 

18/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: : 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

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

területével kapcsolatban 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Budakeszi 

060/36 helyrajzi számú ingatlan megosztásakor, Kenyeres Mihály és Tancsikné Molnár 

Lujza tulajdonostársak a tulajdoni hányaduknak megfelelő területnagyságú, önálló 

ingatlan kerüljön kialakításra. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

19/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

határozata a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanokkal 

kapcsolatban hozott 77/2019. (II. 28.) valamint a 457/2018. (XI. 10.) Kt. határozatok 

módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 

a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanokkal kapcsolatban 

hozott 77/2019. (II. 28.) Kt. határozatot: 

 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 

külterület, 060/19 – 060/51 hrsz-ú (Káposztás) ingatlanokra vonatkozó 

településrendezési eszközök módosítását oly módon, hogy önálló lakóépület 

építésére is lehetőség legyen, az alábbi feltételekkel: 

- épületet elhelyezni csak 500 m2 feletti meglévő ingatlanon lehet, ahol meglévő 

ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás mai napi állapotát (a határozat meghozatalának 

napja) kell mérvadónak tekinteni,  

- 500 – 1500 m2 közötti teleknagyságon 1 db lakás helyezhető el, 1500 m2-es, illetve 

1500 m2 feletti ingatlanon 750 m2-ként 1 db lakás helyezhető el.” 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja 

a Budakeszi külterület, 060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanokkal kapcsolatos 

településrendezési szerződés kötéséről szóló 457/2018. (XI. 10.) Kt. határozat 1. pontját: 

 

„1.     Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 

Budakeszi külterület 060/19 – 060/51 helyrajzi számú (Káposztás) ingatlanokra 

vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatra kerüljenek az alábbi 

paraméterek figyelembe vételével:  

a. az építési telek legnagyobb beépíthetősége: 30 %, 

b. legkisebb kialakítható telekterület: 1500 m2, 

c. legkisebb kialakítható telekszélesség: 16 m, 

d. legnagyobb építménymagasság: 8 m, 

e. legkisebb zöldfelületi arány: 40 %.” 
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Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

20/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

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

területével kapcsolatban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

külterület, 060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban 

adott tájékoztatást. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az 1. pont szerinti területre vonatkozó, mellékelt településrendezési szerződések jogi 

megfelelőség igazolását követő aláírására azzal a feltétellel, hogy a mindenki által, az 

Önkormányzat számára leadandó terület nagysága 14 % legyen, továbbá a 

településrendezési szerződés tervezet II/1. pontjából törlendő a „maximális lakásszám: 

telkenként 2 db” előírás, helyette a „750 m2-ként egy lakás elhelyezhető” szövegrész lép. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 90 napon belül 

 

 

21/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

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

területével kapcsolatban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület, 

060/19 – 060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban 

közlekedési- és környezeti hatástanulmányt készíttet.  

 

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

képviselő-testület tagjai által javasolt cégek részére küldje meg az ajánlattételi felhívást. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: a döntést követő 60 napon belül 

 2. pont: a döntést követő 30 napon belül 



 11 

 

512. előterjesztés 

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (2019-2033) Felújítási és pótlási terv 

módosításának elfogadásáról 

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

határozatot hozta: 

 

22/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XII. 19.) Kt. 

határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2019-2033) Felújítási és pótlási terv 

módosításának elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gördülő 

Fejlesztési Terv (2019-2033) Felújítási és pótlási terv módosítását a melléklet szerinti 

tartalommal. 

  

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

értesítse a Fővárosi Vízművek Zrt.-t az 1. pont szerinti tervmódosítás elfogadásáról. 

 

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

510. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Arany János utca – Márity László utca kereszteződésében 

kiemelt gyalogátkelő és Konth Miklós utcai (Árpád fejedelem téri iskola előtt) 

gyalogátkelő jelzőlámpával történő ellátása tervezése és kivitelezése tárgyában 
 

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

határozatot hozta: 

 

23/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a legjobb árajánlatot adó Swarco Traffic 

Hungaria Kft.-től kérjen be ajánlatot a Kerekmező utca déli oldalán elkészült gyalogátkelő 

jelzőlámpával történő ellátására, kiegészítve egyoldali és kétoldali sebességméréssel. 

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a legjobb árajánlatot adó Swarco Traffic 

Hungaria Kft.-től kérjen be ajánlatot az Arany János utca – Márity László utca 

kereszteződésében kiemelt gyalogátkelő és Konth Miklós utcai (Árpád fejedelem téri 
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iskola előtt) tervezésére vonatkozóan, azzal, hogy vizsgálják meg a buszforduló, és az 

iskola között további gyalogátkelőhely létesítésének lehetőségét. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: soron következő KFB ülés 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

24/2019. (XII. 12.) számú Közlekedési és Fejlesztési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Közlekedési és Fejlesztési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő Képviselő-testületi 

ülésre terjessze be az árajánlat részletes változatát, amelyből kiderülnek a felmerülő 

költségek. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

 

 


