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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2021. szeptember 7-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

234. előterjesztés (Zárt) 

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2021. évi támogatási 

szerződésének 2. számú módosításáról 

 

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

hozta: 

 

53/2021. (IX.7.) 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.9.) Kt. határozata 

a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2021. évi támogatási szerződésének 

2. számú módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft. 2021. évi támogatásának összegét bruttó 8.342.285,0 Ft-tal 

megemeli, melynek fedezetét az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. 

(II.25.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.3 Dologi kiadások és 2.1. 

Beruházások sora biztosítja. A BVV Kft. 2021. évi támogatási szerződésének 

módosított összegét a felmerült költségeinek fedezeteként, 2021. szeptember hónapban 

egyedi támogatás formájában adja át. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződés módosítását jogi 

megfelelőség igazolása és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyását követően 

aláírja.  

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

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

szóló 6/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosítását 

 

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

  3. pont: dr. Danó János, jegyző 

Határidő:  1. pont azonnal 

  2. pont döntést követő TVI jóváhagyását követő 10 napon belül 

  3. pont a döntést követő 30 napon belül 

 

233. előterjesztés 

Döntés a piac projekt pótmunkáiról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 2 igen, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi 

határozatot elutasította: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... /2021. (IX. 9.) Kt. határozata 

a piac projekt pótmunkáiról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződésmódosítást 

kezdeményez a Budakeszi Piac kivitelezésének pótmunka megrendeléséről a Hansa 

Fővállalkozó és Mérnöki Iroda Kft-vel. A pótmunka értéke mindösszesen bruttó 8.577.453,- 

Ft a melléklet szerint, elvégzésének véghatárideje 2021. október 30-a. A fedezetet az 

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

melléklet 2.1. Beruházások sora biztosítja. 

 

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

szerződésmódosítást jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:    dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

     2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

230. előterjesztés 

Döntés az OTP Bank Nyrt. fejlesztési hitel ajánlatának elfogadásáról 

 

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

hozta: 

 

54/2021. (IX.7.) 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.9.) Kt. határozata 

az OTP Bank Nyrt. fejlesztési hitel ajánlatának elfogadásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 147/2021. (VI.24.) Kt. 

határozatában 519.606.000,- Ft összegű célhitel felvételéről döntött, a határozatban és a 

költségvetésében szereplő beruházási célok megvalósítása érdekében. A hitelfelvételre 

kiírt pályázatot Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete eredményesnek 

nyilvánítja és az OTP Bank Nyrt.-t nevezi meg nyertesnek a melléklet szerinti ajánlata 

alapján.  
 

2. Budakeszi Város Önkormányzata a hitelt az alábbi konstrukcióban kívánja igénybe venni:  

a. igényelt maximum hitelösszeg: 519.606.000,- Ft 

b. rendelkezésre tartási idő kezdete: a hatályba lépéstől kezdődően 2022. december 31-

ig 

c. törlesztés kezdete: 2023. január 31. 

d. lejárata: 2033. december 31. 

e. kamatbázis: 1 havi BUBOR, kamatfelár: 0,95 % 
 

3. A Képviselő-testület – figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 

jogszabályokat – a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául felajánlja az 
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Önkormányzat futamidő alatti költségvetésének saját bevételeit (helyi adók, egyéb saját 

bevételek). 
 

4. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt 

a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat 

megelőzően – a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat 

módosításai során figyelembe veszi.  
 

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

hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet egyéb 

feltételeiben megállapodjon, és a 6. számú melléklet szerinti Kölcsönszerződést – jogi 

megfelelőség igazolását követően aláírja.  
 

6. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

Jegyzőjét, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, 

az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 

353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény alapján a hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok 

összeállításáról és benyújtásáról gondoskodjon.  

 

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

hogy ezen határozat 6. pontja alapján elkészült dokumentumokat aláírja. 

 

Felelős:     1.-5. pont, 7. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

                  6. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1.-6. pont: azonnal 

 

231. előterjesztés 

Döntés nyílt pályázat meghirdetéséről a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítéséről 

 

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

hozta: 

 

55/2021. (IX.7.) 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. 9.) Kt. határozata 

nyílt pályázat meghirdetéséről a Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a 

Vállalkozói Park kiviteli terveinek elkészítése tárgyában. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

Polgármesterét, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a Budakeszi 

Hírmondóban, a Budakeszi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a város honlapján.  

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy a pályázati felhívást küldje meg engedélyes kiviteli tervek készítésével 

foglalkozó cégek részére. 
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4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza Budakeszi Város Polgármesterét, 

hogy az ajánlatok beérkezését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a 

szerződést jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

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

                  3. pont: dr. Danó János jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal  

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

                  4. pont: az ajánlatok kiértékelését követő 30 napon belül 

 

232. előterjesztés 

Döntés a Lidl-beruházás keretében épülő körforgalom Domb utcai lehajtójának 

módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

56/2021. (IX.7.) 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.9.) határozata 

a Lidl-beruházás keretében épülő körforgalom Domb utcai lehajtójának módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a címben jelzett 

körforgalom terveinek módosítását, és felkéri a Lidl Bt-t, mint beruházót annak 

megvalósítására. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

beruházás módosítása kapcsán felmerülő esetleges többletköltség terheinek egy részét az 

Önkormányzat átvállalja annak érdekében, hogy a későbbi Domb utca rekonstrukció 

kapcsán a körforgalmat ne kelljen módosítani. 

 

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

esetleges többletköltség megoszlásáról, illetve az Önkormányzat részéről történő 

kötelezettségvállalás mértékéről egyeztessen a Lidl Bt. képviselőjével. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                  2. pont: azonnal 

                  3. pont: folyamatos 
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 4 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2021. (IX.7.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottsági határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága felhatalmazza 

Budakeszi Város Polgármesterét, hogy az útpálya - Kert utcai körforgalomtól a Kert utca - 

Szász utca torkolatáig tartó szakaszának - kibővítésére kérjen be árajánlatot. 

 

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: soron következő rendkívüli Képviselő-testületi ülés 

 

 


