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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2021. július 22-én megtartott rendes ülésének határozatai: 

 

223. előterjesztés 

Döntés a XXVI. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire való közérdekű 

kötelezettségvállalás szervezéséről  

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

24/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

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

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII. 29.) Kt. 

határozata a XXVI. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire való közérdekű 

kötelezettségvállalás szervezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű 

kötelezettségvállalást szervez a XXVI. Családi Nap Fesztivál lebonyolítása céljából. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja a közérdekű kötelezettségvállalás 

szervezésére vonatkozó felhívást, valamint felhatalmazza a Polgármestert a közérdekű 

célra történő felajánlások elfogadására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert jogi 

megfelelőség igazolása mellett a megállapodások megkötésére, a közérdekű 

kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 11742348-15390022-00930000 számú 

„Társadalmi összefogás” számlájára érkező felajánlásokat nyilvántartsa. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezvény 

lebonyolításának költségeire bruttó 3.000.000,- Ft összeg erejéig biztosít fedezetet, 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről 

szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.6. Tartalékok sorából. 

 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendezvény helyszínének az 

Erkel Ferenc Művelődési Központ szabadtéri színpadát és udvarát, valamint a 

Közösségi Teret, és a Kossuth Lajos utca, Fő utca és Erdő utca közötti szakaszát jelöli 

ki. 

 

Felelős:  1-3. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 4. pont: dr. Danó János jegyző 

 5-6. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1-2. és 4-6. pont: azonnal 

 3. pont: 2021. augusztus 21. 
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188. előterjesztés 

Javaslat a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos hatáskörökről szóló 33/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

25/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi rendelet elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2021. (VII.29.) önkormányzati rendelete 

a végrehajtás foganatosításával kapcsolatos hatáskörökről szóló 33/2017. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 

                          dr. Győri Ottilia                                    dr. Danó János  

                 polgármester     jegyző 

 

 

198. előterjesztés 

Döntés az Akácfa utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

190. előterjesztés 

Döntés a Széchenyi utca (Temető utca és Fő utca közötti szakasz) burkolatának 

felújításáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

26/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Széchenyi utca (Temető utca és Fő utca közötti szakasz) burkolatának 

felújításáról  

 

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

kérjen be árajánlatot a Széchenyi utca (Temető utca és Fő utca közötti szakasz) burkolatának 

felújítására vonatkozó munkálatokra az alábbi cégektől: 

- Puhi-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. 

- Útéppark Útépítő és Mélyépítő Kft. 

- Vianova 87 Közmű és Útépítő Zrt. 

- Hornyák Útépítő Kft. 
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- Otee Kft. 

 

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

összesen bruttó 42.689.482,0- Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 

Belügyminisztériumtól nyert pályázati támogatás (BMÖFT/6-9/2021) bruttó 27.748.163,0- Ft 

erejéig és önkormányzati önerő bruttó 14.941.319,0- Ft erejéig. A kötelezően vállalt önerő 

fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sora. 

 

3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb 

árajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül 

       2. pont: azonnal 

       3. pont: az árajánlatok elbírálását követő 30 napon belül 

 

189. előterjesztés 

Döntés a Kerékpárút projekt opcionális tételének megrendeléséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

27/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Kerékpárút projekt opcionális tételének megrendeléséről. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete legkésőbb 2021. augusztus 26-ig 

megrendeli a Kerékpárút projekt opcionális tételét, a „Szőlőskert területrész csapadékvíz 

kivezetésének megépítését és mederrendezést” a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.-től, 

amennyiben a vízjogi létesítési engedély rendelkezésre fog állni. A munkára összesen bruttó 

25 718 084,0 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sora. 

 

5. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 

vállalkozási szerződést a Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft.-vel jogi megfelelőség igazolását 

követően aláírja. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

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

Döntés a Farkashegyi repülőtérre vezető kerékpárút nyomvonalán történő kerítés bontás, 

bozót és cserjeirtás, továbbá föld átdepózási munkálatok megrendelése tárgyában  

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

28/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Farkashegyi repülőtérre vezető kerékpárút nyomvonalán történő kerítés 

bontás, bozót és cserjeirtás, továbbá föld átdepózási munkálatok megrendeléséről. 

 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Farkashegyi 

repülőtérre vezető kerékpárút nyomvonalán történő kerítés bontás, bozót és cserjeirtás, továbbá 

föld átdepózási munkálatokat a BVV Kft-től. A munkára összesen bruttó 3.097.650-Ft 

keretösszeget biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1. Beruházások sora. 

 

7. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti 

vállalkozási szerződést a BVV Kft-vel jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

195. előterjesztés 

Döntés tervellenőr megbízásáról 

 

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

hozta: 

 

29/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (VII.29.) Kt. 

határozata tervellenőr megbízásáról. 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 3E International Kft.-t 

a Budakeszin a jövőben megvalósuló projektek kiviteli terveinek tervellenőrzésével 

határozatlan időre. A fedezetet, amennyiben ez az összeg pályázatban elszámolható akkor a 

vonatkozó pályázat költségvetése, amennyiben nem elszámolható, akkor az Önkormányzat 

2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 

Kiadások 2.1. Beruházások sora biztosítja bruttó 3.000.000,-Ft keretösszegig. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy az elkövetkező évek költségvetésébe tervezze bele a tervellenőri költséget évi bruttó 

12.000.000,-Ft keretösszegig. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az 1. pont szerinti megbízási szerződést a 3E International Kft.-vel jogi megfelelőség 

igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:     1. és 3. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

                  2. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: az Önkormányzat következő évi költségvetéseinek elfogadása 

       3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

202. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 3140 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezésével kapcsolatos 

feladatokról, geodéziai felmérés és értékbecslés készítésének megrendeléséről 

 

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

hozta: 

 

30/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Budakeszi 3140 hrsz.-ú ingatlan telekhatár rendezésével kapcsolatos 

feladatokról, geodéziai felmérés és értékbecslés készítésének megrendeléséről  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

Polgármesterét, hogy a Budakeszi 3140 helyrajzi számú ingatlan telekhatár rendezése 

céljából megbízza a földmérőt a felosztási vázrajzterv elkészítésével. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

Polgármesterét, hogy a földmérő által készített felosztási vázrajzterv alapján 

készíttessen értékbecslési szakvéleményt. 

 

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

a Budakeszi 3140 hrsz.-ú ingatlan felosztási vázrajzterv szerinti részére vonatkozó, 

értékesítés céljából történő ár meghatározása érdekében értékbecslési ajánlatot kérjen 

az alábbi cégektől: 

 

a. CITY-FORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1037 Budapest, Farkastoroki út 25. C. ép.), 

b. EXPERTING Ingatlan Értékbecslő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 

Budapest, Victor Hugo utca 11-15.), 

c. EURO-IMMO EXPERT Ingatlanértékelő és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező u. 4.), 
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d. A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.) 

e. GEOKORR Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, 

Csorbai u. 22/c). 

 

Ezen felül további ingatlan értékbecslő cégektől is lehet árajánlatot kérni. 

 

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

a 2. pont szerinti ajánlatok beérkezését követően, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 

a szerződést jogi megfelelőség igazolása mellett megkösse. 

 

5. Budakeszi Város Polgármestere a felosztási vázrajztervet és az ez alapján készült 

értékbecslési szakvéleményt a Képviselő-testület elé terjeszti.  

 

6. A kötelezettségvállalás fedezetére az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet. 2. mellékletének 1.3 Dologi kiadások sora 

terhére bruttó 120.000,- Ft keretösszeget biztosít 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal a döntést követő 20 napon belül  

                  2-3. pont: a felosztási vázrajztervek elkészültét követő 30 napon belül 

                  4. pont: az ajánlatok beérkezését követő 30 napon belül 

                  5. pont: értékbecslési szakvélemény elkészülte utáni soron követő  

                      Képviselő- testületi ülés 

                  6. pont: azonnal 

  

196. előterjesztés 

A Városi Piac elárusító asztalainak tervnek megfelelő felújításának költségéről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot elutasította: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Városi Piac elárusító asztalainak tervnek megfelelő felújításának 

költségeiről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a 

Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel melyre a fedezetet bruttó 

3.275.200.- Ft összeg erejéig Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 

Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorából biztosítja. 

 

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

hogy az 1. pont szerinti szerződést – ügyvédi ellenjegyzés mellett – aláírja. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal 
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213. előterjesztés 

Döntés a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka 

megrendeléséről szóló Budakeszi Város Polgármestere 108/2021. (V.27.) határozatának 

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

31/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a csapadékvíz-elvezetés pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka 

megrendeléséről szóló Budakeszi Város Polgármestere 108/2021. (V.27.) határozatának 

módosításáról  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 108/2021. (V.27.) határozat 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Budakeszi Város Polgármestere szerződésmódosítást kezdeményez a csapadékvíz-elvezetés 

pályázat III. szakasza kivitelezésének pótmunka megrendelésről a FER-3331 Kft.-vel. A 

pótmunka értéke összesen bruttó 33 204.283,0 Ft a melléklet szerint. A pótmunka elvégzésének 

határideje 2021. október 23. A fedezetet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.6. Tartalékok sora biztosítja.” 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

214. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzatával kapcsolatos ingatlanokra vonatkozó 

értékbecslési munkák elvégzéséhez szükséges pályázat értékeléséről és ismételt kiírásáról, 

valamint Budakeszi Város Önkormányzatával kapcsolatos ingatlanokra vonatkozó 

értékbecslési munkák elvégzésére irányuló ajánlatok bekéréséhez szükséges 

felhatalmazásról 

 

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

hozta: 

 

32/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2021. (VII.29.) Kt. 

határozata Budakeszi Város Önkormányzatával kapcsolatos ingatlanokra vonatkozó 

értékbecslési munkák elvégzéséhez szükséges pályázat értékeléséről és ismételt kiírásáról 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki a Budakeszi 
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Város Önkormányzata tulajdonában álló, az általa megvásárolni kívánt, valamint a tőle 

bérelt és az általa bérelni kívánt ingatlanokkal (a továbbiakban: Ingatlan) kapcsolatos 

valamennyi értékbecslési munkák elvégzésére vonatkozóan. 

 

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

az 1. pontban meghatározott pályázat kiírásának a https://varoshaza.budakeszi.hu/, 

https://hirmondo.budakeszi.hu/ internet oldalakon való megjelentetéséről intézkedjen. 

 

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

az 1. pontban meghatározott pályázat kiírásáról legalább az alábbi ingatlan értékbecslő 

cégeket írásban tájékoztassa: 

 

 EXPERTING Ingatlan Értékbecslő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, 

Victor Hugo utca 11-15.), 

 CITY-FORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 

Budapest, Farkastoroki út 25. C. ép.), 

 EURO-IMMO EXPERT Ingatlanértékelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1065 Budapest, Nagymező u. 4.) 

 GEOKORR Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, Csorbai u. 

22/c) 

 A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 

Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.) 

 Varius Kft. (2071. Páty, Hunyadi János u. 24.). 

 

Ezen felül további ingatlan értékbecslő cégek tájékoztatása is lehetséges a pályázat 

kiírásának időtartamának figyelembevételével. A pályázatról szóló tájékoztatás nem jelent 

ajánlatbekérést. 

 

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

az 1. pontban meghatározott pályázat vonatkozásában, a pályázati kiírásban 

meghatározottak szerint a legjobb ajánlatot adó ingatlan értékbecslő céggel a 

vállalkozási szerződést jogi megfelelőség igazolását követően Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének tájékoztatása mellett aláírja. 

 

5. A kötelezettségvállalás fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.2. Dologi kiadások sora. 

 

Felelős:     1. - 5. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.- 3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

                  4. pont: az ajánlatok elbírálását követő 30 napon belül 

                  5. pont: azonnal 

 

 

 

 

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

hozta: 

 

33/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

https://varoshaza.budakeszi.hu/
https://hirmondo.budakeszi.hu/
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata Budakeszi Város Önkormányzatával kapcsolatos ingatlanokra vonatkozó 

értékbecslési munkák elvégzésére irányuló ajánlatok bekéréséhez szükséges 

felhatalmazásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, az 

általa megvásárolni kívánt, a bérelt, bérelni kívánt, illetve térítésmentesen tulajdonba 

kapott ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi értékbecslési munka elvégzésére 

ingatlan értékbecslő cégektől ajánlatot kérjen. 

 

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

ajánlatokra 800.000.0 Ft + áfa keretösszeget biztosít ajánlatonként, melynek fedezete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének 1.2. Dologi kiadások sora. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

191. előterjesztés 

Döntés iskolabusz járat biztosításáról   

 

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

hozta: 

 

34/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata iskolabusz járat biztosításáról  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy kérjen be árajánlatokat iskolabusz járat biztosítására a 2021/22-es tanévre, a 

budakeszi általános iskolások részére.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel jogi megfelelőség igazolását követően a 

szolgáltatási szerződést kösse meg.   

 

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

hogy a 2. pont alapján megkötendő szolgáltatási szerződés szerinti, a 2021. szeptember 1-

től december 21-ig tartó időszakra szükséges 456.000,0 Ft pótigényt az önkormányzat 

2021. évi költségvetésében biztosítsa.  
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy a 2. pont alapján megkötendő szolgáltatási szerződés szerinti 2022. január 3-tól június 

15-ig tartó időszakra jutó díját (4.229.100,0 Ft), valamint a 2022. szeptember 1-től 

december 22-ig tartó időszakra becsült összeget (2.819.400,0 Ft) tervezze be a 2022. évi 

költségvetésbe.  

 

Felelős: 1. pont: dr. Danó János jegyző 

2. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 3-4. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül 

2. pont: az ajánlatok elbírálását követő 15. napon belül 

 3. pont: 2021. augusztus 30. 

 4. pont: 2022. évi költségvetés tervezetének összeállítása 

 

216. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 0177/11 hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben folyamatban lévő 

térítésmentes tulajdonba adásra irányuló eljárás tárgyában 
 

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

hozta: 

 

35/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Budakeszi 0177/11 hrsz. ingatlannal összefüggésben folyamatban lévő 

térítésmentes tulajdonba adásra irányuló eljárás tárgyában 

 

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

Budakeszi külterület 0177/11. hrsz.-ú ingatlan megosztása érdekében kezdeményezze 

egyesített telekalakítási eljárás lefolytatását az illetékes földhivatalnál. 

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

1. pontban meghatározott eljárás lefolytatását követően kezdeményezze az illetékes 

földhivatalnál a kialakítandó 0177/98. hrsz.-ú, valamint a 0177/97/h hrsz.-ú ingatlan (a 

továbbiakban: Ingatlanok) vonatkozásában a művelési ág megváltoztatására és a változás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárás lefolytatását. 

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

2. pontban meghatározott eljárás lefolytatását követően intézkedjen a Pilis Parkerdő Zrt. 

hozzájáruló nyilatkozatának beszerzéséről az Ingatlanokkal kapcsolatos vagyonkezelési 

szerződés módosításához (részleges megszüntetéséhez). 

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

hogy intézkedjen az Ingatlanok vonatkozásában a művelési ág megváltoztatására és annak 

ingatlan-nyilvántartási átvezetésére irányuló eljárás kezdeményezéséhez szükséges 

talajvédelmi tervek beszerzéséről, erdő igénybevételi eljárás lefolytatásáról.  

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1-4 pontokban meghatározott 

eljárások lefolytatásának költségére 600.000 Ft + áfa keretösszeget biztosít, melynek 
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fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének1.2. Dologi kiadások sora. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  2. pont: az egyesített telekalakítási eljárás lezárását követő 20 napon belül 

                  3. pont: a művelési ág megváltoztatásának ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő  

                      15 napon belül 

                  4. pont: az egyesített telekalakítási eljárás lezárását követő 20 napon belül 

                  5. pont: azonnal 

  

210. előterjesztés 

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Beruházási terv elfogadásáról  

 

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

hozta: 

 

36/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

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

 

 A III. hosszú távú kategóriában Nagyszénászugi fejlesztést szerepeltetni kell. 

 A II. rövid távú kategóriában között a régi szennyvíztisztító-telepen létesítendő 

ivóvízvezetéknek és szennyvízvezetéknek a kérdése, hogy miért nem szerepelnek a 

tervben. 

 Káposztás terület kérdései a közművesítéssel kapcsolatban hosszú és rövidtávon is. 

 Kossuth köz kerüljön át, a III. hosszú távú kategóriába. 

 A III. hosszú távú kategóriában lévő Muskátli utca, Zsálya utca vonatkozásában 

kerüljön bele az, hogy lakossági forrás is igénybe vehető.  

 Meggyes területnek az ivóvízvezeték vonatkozásában a leghátsó utcaszakasza részén 

nincsen feltüntetve semmiféle közmű hozzáférés. Erről is gondoskodni kell.  

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Beruházási terv Budakeszi ivóvízellátó 

rendszere elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elhangzott kiegészítésekkel 

jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Budakeszi ivóvízellátó rendszerére 

vonatkozó Beruházási tervét a melléklet szerinti tartalommal és a szóban tett kiegészítésekkel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a vonatkozó rendeletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen bruttó 33.300 Ft-

ot fizessen meg, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 

(II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti tervet küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

       4. pont: 2021. szeptember 30. 

 

 

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

hozta: 

 

37/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

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

 

 A III. hosszú távú kategóriában Nagyszénászugi fejlesztést szerepeltetni kell. 

 A II. rövid távú kategóriában a régi szennyvíztisztító-telepen létesítendő 

ivóvízvezetéknek és szennyvízvezetéknek a kérdése, hogy miért nem szerepelnek a 

tervben. 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Beruházási terv Budakeszi 

szennyvízelvezető és tisztító rendszere elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési 

Terv (2022-2036) Budakeszi szennyvízelvezető és tisztító rendszerére vonatkozó Beruházási 

tervét a melléklet szerinti tartalommal és az elhangzott kiegészítésekkel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a vonatkozó rendeletek szerinti igazgatási szolgáltatási díjakat, összesen bruttó 33.300 Ft-

ot fizessen meg, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021 

(II. 25.) önkormányzat rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Fővárosi Vízművek Zrt.-nek véleményezésre. 
 

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

pont szerinti tervet küldje meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2-3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

  4. pont: 2021. szeptember 30. 

 

 

 

199. előterjesztés 
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Döntés a Magyar Államkincstár 230/2019/UTÓ ellenőrzési számú Ellenőrzési jelentés 

tudomásul vételéről  

 

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

hozta: 

 

38/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…...) Kt. határozata a 

Magyar Államkincstár 230/2019/UTÓ ellenőrzési számú Ellenőrzési jelentés tudomásul 

vételéről  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar 

Államkincstár által kiadott ÖPSZEF/889-9/2021 iktatószámú, 230/219/UTÓ ellenőrzési számú 

Budakeszi Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi 

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést, amely 

szerint „További intézkedés nem szükséges.” 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

209. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére 

vonatkozó pályázat kiírása tárgyában 

 

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

hozta: 

 

39/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) határozata a 

Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó üzlethelyiségek bérletére vonatkozó 

pályázat kiírása tárgyában  

 

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

nyílt pályázatot írjon ki a Budakeszi 495/1 hrsz.-ú ingatlanon kialakítandó 

üzlethelyiségek bérbe vételére. Budakeszi Város Polgármestere a pályázat kiírását a 

https://varoshaza.budakeszi.hu/, https://hirmondo.budakeszi.hu/ internetes oldalakon 

teszi közzé. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó pályázókkal a bérleti szerződést jogi 

megfelelőség igazolása után aláírja. 

 

https://varoshaza.budakeszi.hu/
https://hirmondo.budakeszi.hu/
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt 

pályázati kiírás tervezetében szerepelteti azt, hogy az ajánlatok elbírálásának 

szempontjánál vizsgálják meg, hogy 10% vagy 15%-ban szerepeljen a pontozásnál, 

hogy a jelentkező cég cégbejegyzése alapján a székhelye Budakeszin van-e, és 85%-

ban érvényesüljön a legmagasabb megajánlott bérleti díj. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: a döntést követően 30 napon belül 

      2. pont: a legkedvezőbb ajánlattételt követő 15 napon belül 

      3. pont: azonnal 

 

201. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Város Polgármesterének 79/2021. (IV.29.) határozata Budakeszi 

belterület 959 helyrajzi számú ingatlan pályázatának eredményéről, az értékbecslés 

felülvizsgálatának megrendeléséről 
 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 2 igen, 1 nem szavazattal, és 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot elutasította: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város Polgármesterének 79/2021. (IV.29.) határozata Budakeszi 

belterület 959 helyrajzi számú ingatlan pályázatának eredményéről, az értékbecslés 

felülvizsgálatának megrendeléséről  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi belterület, 959 

hrsz.-ú, természetben 2092 Budakeszi, Erdő u. 70. sz. alatt található ingatlan 

értékesítésére 2021. június 2-án kiírt pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek 

nyilvánítja. 

 

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

a Budakeszi, belterület 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítés céljából történő ár 

meghatározása érdekében értékbecslési ajánlatot kérjen az alábbi cégektől: 

 

a. CITY-FORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1037 Budapest, Farkastoroki út 25. C. ép.), 

b. EXPERTING Ingatlan Értékbecslő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 

Budapest, Victor Hugo utca 11-15.), 

c. EURO-IMMO EXPERT Ingatlanértékelő és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1065 Budapest, Nagymező u. 4.), 

d. A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.) 

e. GEOKORR Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, 

Csorbai u. 22/c). 

 

Ezen felül további ingatlan értékbecslő cégektől is lehet árajánlatot kérni. 

 

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

a 2. pont szerinti ajánlatok beérkezését követően, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel 

a szerződést jogi megfelelőség igazolása mellett megkösse. 
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4. A kötelezettségvállalás fedezetére az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet. 2. mellékletének 1.3 Dologi kiadások sora 

terhére bruttó 120.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Budakeszi, belterület 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével 

ingatlanközvetítő céget bízzon meg. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal  

                  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 15 napon belül 

                  4. pont: azonnal 

                  5. pont: értékbecslést követő 15 napon belül 

  

200. előterjesztés 

Döntés a „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021” című 

pályázaton történő részvételről 

 

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

hozta: 

 

40/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a „Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása 2021” című 

pályázaton történő részvételről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvértelepülési programok és 

együttműködések támogatása 2021” pályázatára. 

 

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

pályázati dokumentációt határidőre nyújtsa be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére. 

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: 1. pont: azonnal 

            2. pont: 2021. augusztus 2. 

 

 

 

 

197. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. közötti 

megállapodás 1. sz. mellékletének jóváhagyásáról 
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

41/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII. 29.) Kt. 

határozata a Budakeszi Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 

közötti Megállapodás 1. sz. mellékletének jóváhagyásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Budakeszi Város 

Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. közötti Megállapodás 2021. augusztus 

14-től érvényes 1. sz. mellékletét. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal  

 

211. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Vállalkozói Park pályázat ismételt kiírásáról, valamint Budakeszi 

Város Polgármestere 23/2021. (II.25.) határozat 3. pontjának a visszavonásáról 
 

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

hozta: 

 

42/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …..../2021. (…..) határozata 

Budakeszi Város Polgármestere 23/2021. (II.25.) határozat 3. pontjának a visszavonásáról 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy Budakeszi Város 

Polgármestere 23/2021 (II:25.) határozat 3. pontját visszavonja. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 

 

 

 

 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

43/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

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

 

A 2020. október 29-i szerződésbe kerüljön vissza a szerződés 9.8. pontjába az, hogy a 

fenntartási időszakot követően a Bérlő vételi ajánlatot tehet az általa bérelt bérlemény 

megvásárolásáról. 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2021. (...) határozata a 

Budakeszi Vállalkozói Park pályázat ismételt kiírásáról 
 

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

Vállalkozói Parkban fennmaradó telkek vonatkozásában pályázatot hirdet hosszú távú 

bérleti szerződés megkötésére a melléklet szerinti pályázati kiírás és bérleti szerződés 

tervezet alapján. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy a fenntartási 

időszakot követően a Bérlő vételi ajánlatot tehet az általa bérelt bérleményre vonatkozóan. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, hogy amennyiben ingatlan 

értékesítésről születik döntés, a bérleti díj minimum összege (3.000 Ft/m2 előleg, ill. 

1.000 Ft/m2/év bérleti díj) beszámításra kerül a vételárba. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont azonnal 

 

192. előterjesztés 

Döntés önszerveződő közösségek támogatásáról 

 

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

hozta: 

 

44/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata az önszerveződő közösségek támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti a határozat 1. számú mellékletét képező táblázat (megítélt 

támogatás oszlopa) szerinti önszerveződő közösségeket 2 000 000,0 Ft költségkeret 

erejéig. 

 

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

1. pontban foglalt döntésről értesítse az önszerveződő közösségek képviselőit. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a 2. számú melléklet szerinti támogatási szerződéseket ügyvédi ellenjegyzés mellett 

aláírja. 



18 

 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. és 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

Szóbeli előterjesztés 

Döntés Dévényi János Keszi-Art Egyesület felajánlása tárgyában 

 

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

hozta: 

 

45/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata Dévényi János Keszi-Art Egyesület felajánlásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszi-Art Egyesület 

képviseletében eljáró Dévényi János festőművészt a Neckarsulm testvérváros 1250. éves 

jubileumi ünnepségére általuk felajánlott festmény elkészítésére bruttó 120.000,0- Ft 

keretösszeget biztosít a 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet. 2. mellékletének 1.3. Dologi 

kiadások sora terhére. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia 

Határidő: azonnal 

203. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 3401/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének elvi támogatásáról szóló 

Budakeszi Város Polgármestere 390/2020. (XI.26.) határozatának módosítása tárgyában 

 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

46/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Budakeszi 3401/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítésének elvi támogatásáról szóló 

Budakeszi Város Polgármestere 390/2020. (XI.26.) határozatának módosítása tárgyában 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 390/2020. (XI.26) Kt. határozatot 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Budakeszi 

3401/2 hrsz.-ú kivett út megnevezésű ingatlan ellenérték fejében történő értékesítéséhez, az 
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ingatlan helyzetének ismeretében azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartás költségeit a vevő 

vállalja. 

 

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

Budakeszi 3401/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan értékesítés céljából történő ár 

meghatározása érdekében értékbecslési ajánlatot kérjen az alábbi cégektől: 

 

a. CITY-FORM 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1037 Budapest, Farkastoroki út 25. C. ép.), 

b. EXPERTING Ingatlan Értékbecslő Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 

Budapest, Victor Hugo utca 11-15.), 

c.  EURO-IMMO EXPERT Ingatlanértékelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1065 Budapest, Nagymező u. 4.), 

d. A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.) 

e. GEOKORR Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1119 Budapest, 

Csorbai u. 22/c). 

 

Ezen felül további ingatlan értékbecslő cégektől is lehet árajánlatot kérni. 

 

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

pont szerinti ajánlatok beérkezését követően, a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést 

jogi megfelelőség igazolása mellett megkösse. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

Polgármesterét, hogy a Budakeszi 3401/2 hrsz.-ú ingatlan kivett út megnevezésű ingatlanra 

vonatkozóan készíttessen geodéziai felmérést. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város Jegyzőjét, 

hogy tájékoztassa a kérelmezőt a döntésről és értesítse ki Budakeszi 3402 hrsz.-ú kivett saját 

használatú út megnevezésű ingatlan tulajdonosait. 

 

6.Budakeszi Város Önkormányzatának Polgármestere a geodéziai felmérést és az értékbecslést, 

azok elkészültét követő 45 napon belül a Képviselő-testületi ülés elé terjeszti. 

 

7. A kötelezettségvállalás fedezetére az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 

(II.25.) önkormányzati rendelet. 2. mellékletének 1.3 Dologi kiadások sora terhére bruttó 

120.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

 

Felelős:   1., 2., 3., 4. 6., 7. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 1. pont: Dr Danó János jegyző   

Határidő: 1. pont: azonnal 

   2. pont: a kiértesítést követő 20 napon belül 

   3. pont: az ajánlatok beérkezését követő 20 napon belül 

   4. pont: a kiértesítést követő 20 napon belül 

        5. pont: a döntést követő 20 napon belül 

  6. pont: a geodéziai felmérés és az értékbecslés elkészültét követő 45 napon belül 

        7. pont: azonnal” 

 

218. előterjesztés 
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Döntés a Budakeszi belterület 7331/1 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának 

átadásáról  

 

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

hozta: 

 

47/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (…...) Kt. határozata a 

Budakeszi belterület 7331/1 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 7331/1 

hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű, 24 m2-es ingatlan (a 

továbbiakban: Ingatlan) tulajdonjogának közterület, illetve út céljára történő 

térítésmentes megszerzését. Az eljárás lefolytatásához szükséges ügyvédi és földhivatali 

költségeket az Önkormányzat viseli. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az ingyenes tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolása mellett 

aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az Ingatlan 

ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágának kivett út vagy kivett közterület 

megnevezésre történő megváltoztatását. 

 

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

kezdeményezze az Ingatlan, ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágának kivett 

út vagy kivett közterület megnevezésre történő megváltoztatását. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi 

költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1.3. sora 

terhére bruttó 40.000,-Ft keretösszeget biztosít a felmerülő költségek megfizetésére. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

  3. pont: azonnal 

  4. pont: az ingyenes tulajdonjog átruházási szerződés aláírását követő 30 napon belül  

  5. pont: azonnal 

 

 

 

 

 

 

 

219. előterjesztés 
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Meleg-aszfaltos útjavítási munkálatok költségeiről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

48/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a meleg-aszfaltos útjavítási munkálatok költségeiről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a melléklet szerinti meleg aszfaltos útjavítási munkálatok elvégzésére vonatkozóan 

jogi megfelelőség igazolását követően vállalkozási szerződést kössön a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-vel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

kötelezettségvállalás fedezésére bruttó 2.496.947,0 Ft összeget biztosít Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 

(II.25.) önkormányzati rendelet 2. mellékletének Kiadások 1.3. Dologi kiadások sora 

terhére. 

 

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

Határidő: 1. pont: a döntést követő 30 napon belül 

                  2. pont: azonnal 

 

220. előterjesztés 

Döntés a Márity László utcában kiemelt gyalogátkelőhely létesítéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

49/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a Márity László utcában kiemelt gyalogátkelőhely létesítéséről 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt gyalogátkelőhely 

megvalósítására összesen bruttó 3.485.944,0 Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati 

rendelet 2. mellékletének Kiadások 2.1 Beruházások sora. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott munkák elvégzésére árajánlatokat 

kérjen be kivitelező cégektől. 
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3.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott keretösszeg erejéig jogi megfelelőség 

igazolása mellett szerződést kössön a legjobb ajánlat adóval az építési engedély 

megszerzését követően. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

                  3. pont: az építési engedély megszerzését követő 15napon belül 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

50/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Hivatalt, hogy keresse meg a legoptimálisabb megoldást a kétoldali közvilágítás 

kiépítésének költségére a következő Képviselő-testületi ülésig. 

 

Felelős:     dr. Danó János jegyző 

Határidő: következő Képviselő-testületi ülés 

 

221. előterjesztés 

Döntés a járdaépítési pályázatok elbírálásáról 
 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

51/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2021. (VII.29.) Kt. 

határozata a járdaépítési pályázatok elbírálásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Járdapályázat 2021” 

elnevezésű lakossági részvétellel megvalósuló pályázatán a mellékletben felsorolt 

személyeket, az ott meghatározott összegeknek megfelelően részesíti támogatásban. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a pályázókkal külön-külön, a járdaépítő közösség létrehozására 

vonatkozó megállapodást jogi megfelelőség igazolása mellett aláírja.  

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatások összegének 

fedezetére bruttó 2.500.000,0 Ft, azaz bruttó kettőmillió-ötszázezer forintot biztosít, 

melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) 

önkormányzati rendelet. 2. mellékletének 1.3. sora. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy az 1-2. pontokban foglalt döntésről 

értesítse az eredményesen pályázókat.  

 

Felelős:     1 -3. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

                  4. pont: Korondy Tamás, a BVV Kft. ügyvezetője 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

       3. pont: azonnal  

       4. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

208. előterjesztés (ZÁRT) 

Döntés Budakeszi Város Polgármestere 22/2021. (II.25.) határozat 2. pontjának és a 

117/2021. (V.27.) határozatának visszavonásáról és új határozat meghozataláról 

 

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

hozta: 

 

52/2021. (VII.22.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének…/2021. (VII.29.) határozata 

Budakeszi Város Polgármestere 22/2021. (II.25.) határozat 2. pontjának és a 117/2021. 

(V.27.) határozatának visszavonása és új határozat meghozatala tárgyában 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 22/2021. (II.25.) határozat 2. pontját 

és 117/2021. (V.27.) határozatot visszavonja és az alábbi új határozatot hozza. 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

a Budakeszi, belterület 7906 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével ingatlanközvetítő céget bízzon 

meg. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 


