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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2021. szeptember 23-án megtartott rendes ülésének határozatai: 

 

 

266. előterjesztés  

Döntés a Budakeszi, zártkert 4390 és 4391 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekalakítás 

elvi támogatásáról 

 

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

hozta: 

 

58/2021. (IX.23.) 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, zártkert 4390 és 4391 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó telekalakítás elvi 

támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a 

Budakeszi, zártkert 4390 és 4391 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezését oly módon, hogy 

a két 19-20 méter széles telek tulajdoni hányadok figyelembevételével történő kialakítása 

során az egyik telek a Basa utca, a másik a Bég utca felől legyen megközelíthető. Emellett 

a Bég utca telkeket érintő szabályozási vonal szerinti szélesítése is kerüljön kialakításra. 

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

megvalósulása esetén elfogadja a 4391 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak azon kérését, mely 

szerint a telekosztás során a tulajdoni hányaduk szerinti telek a Basa utcáról 

megközelíthetően kerüljön kialakításra és maradjon tulajdonukban, azzal a feltétellel, ha 

az ingatlanjuk szabályozási vonal szerinti útszélesítéssel érintett területét az 

Önkormányzatnak térítésmentesen átadják, valamint a telekalakítás földmérői díját és a 

földhivatali eljárási díjat az Önkormányzattal közösen viselik 50-50%-os megosztásban. 

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

1-2. pont szerinti telekalakítás előkészítésére és a változási vázrajz megrendelésére. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1- 2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

252. előterjesztés 

Döntés a Lidl-beruházás keretében épülő körforgalom Kert utcai ágának kiszélesítéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

59/2021. (IX.23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (IX.30.) Kt. határozata 

a Lidl-beruházás keretében épülő körforgalom Kert utcai ágának kiszélesítéséről.  

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Lidl-

beruházás keretében épülő körforgalom Kert utcai kihajtójától számított 20 fm hosszúságban 

a K szegély áthelyezésének, valamint ennek a területnek (~120 nm) aszfalttal történő 

burkolásának az útpálya 6 fm-re történő kibővítésének megrendelését a Vianova 87 Zrt.-től 

mindösszesen bruttó 2.547.028,0 Ft értékben a melléklet szerint. A fedezetet az 

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

melléklet 2.1. Beruházások sora biztosítja. 

 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester              

Határidő: azonnal 

  

253. előterjesztés 

Döntés a Darányi településrész (Eperjes utca, Losonc utca, Rozsnyó utca, Zsolna utca és 

a 6601., 6705. hrsz-ú Darányi utca, illetve Garam köz) szilárd burkolattal történő 

kiépítése, valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és 

engedélyeztetése tárgyában 
 

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

hozta: 

 

60/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. határozata 

a Darányi városrész (Eperjes utca, Losonc utca, Rozsnyó utca, Zsolna utca és a 6601., 

6705. hrsz-ú Darányi utca, illetve Garam köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, 

valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és 

engedélyeztetése tárgyában  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Darányi városrész szilárd 

burkolattal történő kiépítésének, valamint nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz 

elvezetésének egyesített tervei elkészítésére és engedélyeztetésére bruttó 7 302 500,0 Ft 

keretösszeget biztosít, melynek fedezete az önkormányzat 2021. évi a 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 a legkedvezőbb ajánlatot adó Tordillo Bt.-vel (2463 Tordas, 

Szabadság út 150.) a szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

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

legkedvezőbb ajánlatot adó tervezővel Tordillo Bt.-vel (2463 Tordas, Szabadság út 

150.) készíttessen az utakra vonatkozóan mérnöki értékbecslést. 
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Felelős:      1-3. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal          

  2-3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

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

hozta: 

 

61/2021. (IX.23.) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

készítsen kimutatást Budakeszi Város Önkormányzatának rendelkezésére álló útépítésre, 

útfelújításra vonatkozó tervekről. 

 

Felelős:     dr. Danó János jegyző   

Határidő: a döntést követő Képviselő-testületi ülés 

 

 

262. előterjesztés 

Döntés az irattári konténerek áthelyezéséről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

62/2021. (IX.23.) 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. (IX.30.) Kt. határozata 

az irattári konténerek áthelyezéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 

a Polgármesteri Hivatal irattározásának megoldására 2022. december 20. napjáig keressen 

végleges megoldást és az erre vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős:   dr. Danó János jegyző 

Határidő: azonnal 

 

254. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, külterület 072/34 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 

pályázat kiírásáról 

 

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

hozta: 
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63/2021. (IX.23.) 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. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, külterület 072/34 hrsz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 

kiírásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület 072/34 

hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában értékesítési pályázatot hirdet az alábbiak 

szerint: 

hrsz. 

 ingatlan 

nyilvántartás 

szerinti teljes 

alapterület 

m2 

értékesítésre 

kerülő 

tulajdoni 

hányad 

megnevezés 
minimálár 

(HUF) 

072/34 9461 m2 1/1 szántó 35.900.000,0- Ft 

 

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

gondoskodjon az értékesítési pályázat kiírásának közzétételéről a 

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

 

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

Határidő: 1. pont azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

242. előterjesztés 

Döntés a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

történő csatlakozásról 

 

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

hozta: 

 

64/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. 

határozata a 2022. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a 2022. évi Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melyre 1.600.000,0 Ft. 

keretösszeg fedezetet biztosít a 2022. évi önkormányzati költségvetés terhére. 

 

https://varoshaza.budakeszi.hu/
https://hirmondo.budakeszi.hu/
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő összeg fedezetének tervezéséről a 2022. évi 

önkormányzati költségvetés összeállítása során. 

 

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

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtására, és a 

csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

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

    2. pont dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: 2022. február 15. napjáig 

                  3. pont: 2021.október 1. napjáig 

 

259. előterjesztés 

Döntés a 0103/896 hrsz.-ú utcában idegen beruházásban megvalósult csapadékvíz 

csatorna térítésmentes átadás-átvétele tárgyában 

 

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

hozta: 

 

65/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi 0103/896 hrsz.-ú utcában idegen beruházásban megvalósult 

csapadékvíz csatorna térítésmentes átadás-átvétele tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. számú melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja a Békeszi Kft.-vel kötendő, a 0103/896 hrsz.-ú utcában megvalósult 

csapadékvíz csatorna térítésmentes átadás-átvételére vonatkozó megállapodást. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az 1. pont szerinti megállapodás jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

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

az aláírt megállapodás egy példányát a Békeszi Kft.-nek küldje meg. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

       3. pont: a megállapodás aláírását követő 5 napon belül 
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256. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Árnyas utcában idegen beruházásban megvalósult víziközművek 

térítésmentes átadás-átvétele tárgyában  

 

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

hozta: 

 

66/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi, Árnyas utcában idegen beruházásban megvalósult víziközművek 

térítésmentes átadás-átvétele tárgyában 

 

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

hogy a Pozsik Sándorral kötendő, az Árnyas utcában megvalósult vízvezeték térítésmentes 

átadás-átvételére vonatkozó megállapodást - a jelen határozat melléklete szerinti 

tartalommal – jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

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

megállapodás egy példányát Pozsik Sándornak, egy példányát a Fővárosi Vízművek Zrt.-

nek küldje meg. 

 

Felelős:   1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

                2. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

258. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Fő utca 164. sz. alatti ingatlan használatba adása tárgyában 

 

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

hozta: 

 

67/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. 

határozata a Budakeszi Fő utca 164. sz. alatti ingatlan használatba adása tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete továbbra is biztosítja a HÍD 

Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ számára a 2092 Budakeszi, 

belterület 909 hrsz. alatt felvett, természetben Fő utca 164. sz. alatti ingatlan Budakeszi 

Város Önkormányzat tulajdonában lévő 38/60-ad részéből, 1 szobából, 1 irodából, 

mosdókból, teakonyhából, előtérből álló helyiségcsoportjának használatba adását és az 

erre vonatkozó Használati szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. pont szerinti ingyenes használatba adási szerződés aláírására. 

 

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

Határidő:  1. pont azonnal 

2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

257. előterjesztés 

Döntés a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Felújítási és pótlási terv elfogadásáról 

 

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

hozta: 

 

68/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. 

határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Felújítási és pótlási terv Budakeszi 

ivóvízellátó rendszere elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi Vízművek 

Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Budakeszi ivóvízellátó rendszerére 

vonatkozó Felújítási és pótlási tervét a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

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

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

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

hozta: 

 

69/2021. (IX.23.) 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. (IX. 30.) Kt. 

határozata a Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Felújítási és pótlási terv Budakeszi 

szennyvízelvezető és tisztító rendszere elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fővárosi Vízművek 

Zrt. által készített Gördülő Fejlesztési Terv (2022-2036) Budakeszi szennyvízelvezető és 

tisztító rendszerére vonatkozó Felújítási és pótlási tervét a melléklet szerinti tartalommal. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

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

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

       2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

267. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, külterület 075/1 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú 

épület bontásáról és helyére (új moduláris) konténer épület telepítésének támogatásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 5 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással fogadta el a 

határozati javaslat 1. pontját. 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással fogadta el a 

határozati javaslat 2. pontját. 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással fogadta el a 

határozati javaslat 3. pontját. 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással fogadta el a 

határozati javaslat 4. pontját. 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással fogadta el a 

határozati javaslat 5. pontját. 

 

70/2021. (IX.23.) 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. (IX.30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, külterület 075/1 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati tulajdonú épület 

bontásáról és helyére (új moduláris) konténer épület telepítésének támogatásáról 

 

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

külterület 075/1 hrsz-ú ingatlanon lévő repülőtér területén kioszk épület és fedett terasz 

építmények, valamint az azok kiszolgálását szolgáló mosdó épület építését. 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi, 

külterület 075/1 hrsz-ú ingatlanon lévő repülőtér bejáratánál található 93 m2 beépített 

alapterületű épület bontását. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

az 1. pont szerinti épületek, építmények tervezésére és építésére vonatkozó árajánlat 

kérésére moduláris építészeti megoldásokkal foglalkozó vállalkozásoktól. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 

a 2. pont szerinti épület bontásának megrendelésére vonatkozó árajánlatok bekérésére. 

5. Budakeszi Város Polgármestere a 3. és 4. pontban meghatározott ajánlatkérésre 

beérkezett legjobb ajánlatokat a Képviselő-testület elé terjeszti. 
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Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1., 2. pont: azonnal 

                  3., és 4. pontok: a döntést követő 15 napon belül 

                  5. pont: az ajánlatok beérkezését követő következő Képviselő-testületi ülés 

 

260. előterjesztés 

Döntés az épülő kerékpárút nyomvonal Vállalkozói parkot érintő környezetének 

rendbetételéről, fizikai elhatárolásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

71/2021. (IX.23.) 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. (IX.30.) Kt. határozata 

az épülő kerékpárút nyomvonal Vállalkozói parkot érintő környezetének rendbetételéről 

fizikai elhatárolásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft.-t, hogy gondoskodjon a Farkashegyi 

repülőtérre vezető, jelenleg épülő kerékpárút nyomvonal Vállalkozói parkot érintő 

környezetének rendbetételéről és fizikai elhatárolásáról. 

 

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

munkákra a fedezetet bruttó 5.778.481 Ft összeg erejéig Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.25.) 

önkormányzati rendelet Kiadások 1.3. Dologi kiadások sorából biztosítja. 

 

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

hogy az 1. pont szerinti munkálatok megrendelésére vonatkozó vállalkozási szerződést 

jogi megfelelőség igazolása mellett aláírja. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy az 1. pont szerint készítse elő az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

szóló önkormányzati rendelete módosítását 

 

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

                  4. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1.-2., 4. pontok: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 
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268. előterjesztés 

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

rendeletének módosításáról 

 

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

hozta: 

 

72/2021. (IX.23.) 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. (IX.30.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  

6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

                          dr. Győri Ottilia                                    dr. Danó János  

                 polgármester     jegyző 

 

Egyebek 

Jegyzői írásos tájékoztatás az önkormányzati adóhatóság által foganasítható 

adóvégrehajtási eljárások jogszabályban biztosított hatáskörökről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzői 

tájékoztatást az önkormányzati adóvégrehajtás jogszabályban biztosított hatáskörökről. 

 

269. előterjesztés (Zárt) 

Vállalkozói park III. pályázati kiírás elvi támogatása 

 

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

hozta: 

 

73/2021. (IX.23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága elviekben 

támogatja a Budakeszi Vállakozói Park III. körös pályázati kiírását, és felkéri a Jegyzőt, hogy 

a soron következő Képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a pályázat kiírására. 

 

Felelős:     dr. Danó János jegyző 

Határidő: soron következő Képviselő-testületi ülés 

 

 


