
 

 

 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2019. december 12-én megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

513. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Közlekedési és Koncepciótervének felülvizsgálatáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

23/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

Város Közlekedési Koncepciótervének elkészítéséről 

 

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

Város Közlekedési Koncepciótervét elkészítteti, függetlenül a TANDEM Mérnökiroda 

Kft. által 2006. évben készített Közlekedési Koncepciótervtől. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy nyílt pályázat alapján kérjen be árajánlatot az 1. pont szerinti terv 

elkészítésére, megfelelő referenciák előírásával, melynek részét képezi a felmérés, a 

kapcsolódó rendelet elkészítésére, 1 alkalommal lakossági fórumon és 3-4 alkalommal 

önkormányzati konzultáción való részvétel és azokat terjessze be az árajánlatok 

beérkezését követő munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésre. 

 

Felelős: 1.pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

              2.pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1.pont: azonnal 

                2,pont: az árajánlatok beérkezését követő  munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülés 

 

 

 

482. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3104. hrsz.-

ú és 3204 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosi felajánlásáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

24/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 



 

 

 

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

csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 3104. hrsz.-ú és 3204 hrsz.-ú 

ingatlanok tulajdonosi felajánlásáról 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 3104 

hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar, 3204 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlanokból a HÉSZ szerinti szabályozási vonallal lehatárolt, Árnyas utca felöli részen 

hozzávetőleg 13 m2 és 12 m2 földrészletek tulajdonjogainak közterület illetve út céljára 

térítésmentes megszerzését. 

A telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és 

földhivatali költségeket; a közművek áthelyezésének költségeit; a terület zöld 

növényzettől történő megtisztításának költségeit az Önkormányzat viseli. Az 

Önkormányzat a saját költségén az ingatlanok Árnyas utca felöli kerítéseit lebontja, 

illetve lebontatja, és gépjármű bejárására is alkalmas drótkerítést, és drótkerítésből 

egyszerű kaput épít. 

 

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

hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. 

pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolás mellett 

aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján bruttó 1.450.000,-Ft 

keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, közmű 

áthelyezés, gyomtalanítás, kerítés lebontása, építése) megfizetésére. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 15 napon belül 

3. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítva van a fedezete 

 

 

 

483. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi  2577/6 hrsz. ingatlanból, a Gábor Áron utcaszélesítés céljából 

lejegyzett területrész visszaadása és a terület rendezése 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

25/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

 



 

 

 

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

2577/6 hrsz. ingatlanból, a Gábor Áron utcaszélesítés céljából lejegyzett területrész 

visszaadása és a terület rendezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a 

Budakeszi 2577/6 hrsz.-ú ingatlan hozzávetőleg 50 m2 nagyságú területrészének a 

Budakeszi 2577/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa részére történő ingyenes tulajdonba 

adáshoz. A telekalakítási eljárás lefolytatása, valamint azok költségei a Budakeszi 

2577/5 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát terhelik. 

 

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

hogy a telekalakítási megállapodást, és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. 

pont szerinti tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőség igazolása mellett 

aláírja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri 

Hivatalt, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott területrész forgalomképtelen 

törzsvagyonból történő kivonásáról. 

 

Felelős: 1-2. dr. Győri Ottilia polgármester 

                     3.: dr.Szelenczy Gabriella 

       Határidő: 1. azonnal 

                2.:a telekalakítási eljárás lezárultát követő 30 napon belül 

                3.: a döntést követő 45 napon belül 

 

 

ZÁRT 

518. előterjesztés  

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

kapcsolatban 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

26/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

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

területével kapcsolatban 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Budakeszi 060/36 

helyrajzi számú ingatlan megosztásakor, Kenyeres Mihály és Tancsikné Molnár Lujza 

tulajdonostársak a tulajdoni hányaduknak megfelelő területnagyságú, önálló ingatlan kerüljön 

kialakításra. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 



 

 

 

 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

27/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

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

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

módosításáról 

 

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

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

77/2019. (II. 28.) Kt. határozatot: 

 

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi 

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

eszközök módosítását oly módon, hogy önálló lakóépület építésére is lehetőség legyen, 

az alábbi feltételekkel: 

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

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

napja) kell mérvadónak tekinteni,  

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

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

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

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

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

 

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

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

vonatkozóan a településrendezési eszközök felülvizsgálatra kerüljenek az alábbi 

paraméterek figyelembe vételével:  

a. az építési telek legnagyobb beépíthetősége: 30 %, 

b. legkisebb kialakítható telekterület: 1500 m2, 

c. legkisebb kialakítható telekszélesség: 16 m, 

d. legnagyobb építménymagasság: 8 m, 

e. legkisebb zöldfelületi arány: 40 %.” 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 



 

 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

28/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

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

területével kapcsolatban 

 

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

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

 

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

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

igazolását követő aláírására azzal a feltétellel, hogy a mindenki által, az Önkormányzat számára 

leadandó terület nagysága 14 % legyen, továbbá a településrendezési szerződés tervezet II/1. 

pontjából törlendő a „maximális lakásszám: telkenként 2 db” előírás, helyette a „750 m2-ként 

egy lakás elhelyezhető” szövegrész lép. 

 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 90 napon belül 

 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

29/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

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

területével kapcsolatban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület, 060/19 – 

060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanok fejlesztésével kapcsolatban közlekedési- és 

környezeti hatástanulmányt készíttet.  

 

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

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

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

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

 2. pont: a döntést követő 30 napon belül 



 

 

 

 

 

ZÁRT 

509. előterjesztés 

Döntés  BVÖ PKB-nak a polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő 

bizottsági tagok által benyújtott vagyonnyilatkozatokba történő betekintés 

eljárásrendjéről szóló Szabályzat elfogadásáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

30/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata a polgármester, 

az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok által benyújtott 

vagyonnyilatkozatokba történő betekintés eljárásrendjéről szóló Szabályzat 

elfogadásáról : 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

a polgármester, az önkormányzati képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok által 

benyújtott vagyonnyilatkozatokba történő betekintés eljárásrendjéről elfogadja az 1. számú 

melléklet szerinti szabályzatot (1-4 pontig) az alábbi kiegészítésekkel: 

      

1. Papír alapon és elektronikus formában is benyújthatóak a kérelmek. 

2. A betekintő személy feljegyzést nem készíthet a betekintés során. 

3. A betekintési kérelemről, a betekintés lehetőségéről és időpontjáról az érintett 

képviselőt értesíteni kell, és lehetőséget kell biztosítani számára a betekintéskor 

történő jelenlétre. 

4. A szabályzat 2. számú mellékletében további megjelölésre kerülő szükséges adatok: a 

kérelmező neve, betekintés időpontja, érintett neve, a vagyonnyilatkozat nyilvántartási 

száma. 

5. A másolat a betekintést követően haladéktalanul megsemmisíthető. 

6. A megjelent vagyonnyilatkozatokba a következő Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

ülésén 11:00-kor lesz lehetősége betekinteni azoknak, akik ezt kérvényezték. 

 

 

Felelős:  Bakács Edit Bernadett elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

 

ZÁRT  

508. előterjesztés 

Döntés dr. Pócza Péternek a Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezetőjének heti 

20 helyett 40 órában történő foglalkoztatásról 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

31/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 



 

 

 

 

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

határozata dr. Pócza Péternek a Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezetőjének 

heti 20 helyett 40 órában történő foglalkoztatásról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Pócza Péter jelenlegi 

kinevezését teljes munkaidős jogviszonyra módosítja 2020. január 1-i hatállyal. 

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

3.592.000 Ft többletköltséget tervezze be a 2020. évi költségvetésbe.  

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

kinevezés módosítást aláírja. 

  

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

      2. pont dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

477. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Rendőrőrs év végi jutalmazásához történő hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

32/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Budakeszi Rendőrőrs év végi jutalmazásához történő hozzájárulásról 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete négy fő részére mindösszesen 

bruttó 352.000.-Ft értékű vásárlási utalvány formájában nyújt támogatást a Pest Megyei 

Rendőr-főkapitányság Budaörsi Rendőrkapitányság Budakeszi Rendőrőrs részére Budakeszi 

Város közigazgatási területén szolgálatot teljesítő személyek jutalmazására. A támogatás 

fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. 

melléklet Tartalékok Közbiztonság és katasztrófavédelem sora.  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a vásárlási 

utalványok beszerzésére. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

                  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

2.pont: a döntést követő napon 

 

 



 

 

 

33/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

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

határozata a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 318.000.- Ft támogatást 

nyújt a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. A támogatás fedezete az Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet Tartalékok, 

Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alap sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

34/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata az év végi jutalmazásához történő hozzájárulásról 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslatok elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mezőőr részére 106.000.- Ft 

támogatást biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. melléklet Tartalékok Közbiztonság és 

katasztrófavédelem sora.  

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakeszi Városi Polgárőr és 

Katasztrófavédelmi Egyesület (Székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 74.), valamint a 

Budakeszi Polgárőr Egyesület (Székhely: 2092 Budakeszi, Fő utca 179.) részére 

150.000.-150.000.-Ft támogatást biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. melléklet Tartalékok 

Közbiztonság és katasztrófavédelem sora.  

3. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közterület-felügyelet részére 

424.000.-Ft támogatást biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 11. melléklet Tartalékok 

Közbiztonság és katasztrófavédelem sora. 

 

 Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 



 

 

 

 

 

478.napirendi pont 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……...) rendeletét az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének módosításáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

35/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi rendelet alkotási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……...) rendeletét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendeletének 

módosításáról  

                 

                           Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

……/2019. (……) önkormányzati rendelete 

 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  

3/2019. (II. 15.) rendelet módosításáról 

 

  

 

506. előterjesztés 

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi átmeneti 

gazdálkodásról szóló rendeletének megalkotására 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás szavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

36/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi rendelet alkotási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2019. (…) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról 

 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 



 

 

 

 

 

479. előterjesztés 

Javaslat Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról 

szóló 56/2010. (XII. 15.) rendeletének módosításáról szóló rendelet megalkotására 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

37/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi rendelet alkotási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2019. (...) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 56/2010. (XII. 15.) rendeletének 

módosításáról 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

 

480.előterjesztés 

Döntés Budakeszi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

38/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata Budakeszi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Polgármesteri 

Hivatalának egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, valamint módosító okiratát a 

mellékletek szerinti tartalommal elfogadja.  

 

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

mellékelt egységes szerkezetű alapító okirat aláírására és a törzskönyvi nyilvántartás 

átvezetésére irányuló eljárás megindítására.   

 

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

Határidő: 1. pont:  azonnal 

 2. pont: 2020. január 31. 



 

 

 

 

 

481. előterjesztés 

Döntés az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás szavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

39/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata az Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Magyar Államkincstár által 

folytatott átfogó ellenőrzésre tekintettel - a melléklet szerinti módosított tartalommal 

elfogadja Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési tervét. 

 

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

1. pont szerinti döntésről értesítse dr. Batka Brigitta belső ellenőrt. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

 

484. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 0163 hrsz.-ra vonatkozó együttműködési megállapodás módosítása a 

Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

40/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

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

határozata a Budakeszi 0163 hrsz.-ra vonatkozó együttműködési megállapodás 
módosítása a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Város 

Önkormányzata és a Pilisi Parkerdő Zrt. között 2012 februárjában létrejött együttműködési 

megállapodás módosítását, és Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást jogi megfelelőségi 

igazolás mellett aláírja. 



 

 

 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: döntést követő 40 napon belül 

 

 

 

486. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 213/2019. 

(V.30.) Kt. határozat módosításáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás szavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

41/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésével kapcsolatban a 

213/2019. (V.30.) Kt. határozat módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja módosítani a 213/2019. 

(V.30.) Kt. határozatot. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 

 

 

487. előterjesztés 

Döntés a Budakörnyéki Székely Kör támogatásáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás szavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

42/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

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

határozata a Budakörnyéki Székely Kör támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 150.000,- Ft támogatást 

nyújt a Budakörnyéki Székely Kör Egyesület részére. A támogatás fedezete az Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet általános 

tartalék sora, civil keret. 



 

 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

  

ZÁRT 

488. előterjesztés 

Döntés a Református Emléktemplom Alapítvány támogatásáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

43/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Református Emléktemplom Alapítvány támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 250.000,- Ft támogatást 

biztosít a Berekdédán született újszülöttek családjának. A támogatás fedezete az Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 14/a. számú melléklet civil 

szervezetek támogatása sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Budakeszi Város 

Önkormányzatát, hogy szervezzen internetes gyűjtést a hármas ikres család számára. 

  

 Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

491. előterjesztés 

Döntés a Magyar Cserkészszövetség Budakeszi Eurojam kontingensének támogatási 

kérelméről 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 7 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodás szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

44/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Magyar Cserkészszövetség Budakeszi Eurojam Kontingensének támogatási 

kérelméről 

 



 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 23.500.-Ft/cserkész, azaz összesen 

164.500.- Ft támogatási összeggel hozzájárul a Magyar Cserkészszövetség 2020. évben 

megrendezésre kerülő III. Európai Dzsembori (Eurojam) táborában a Budakeszi Eurojam 

Kontingens tagjainak részvételi költségeihez. A támogatás fedezetét az önkormányzat a 2020. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 

  

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

1. pont szerinti támogatási szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti összeget a 2020. évi költségvetés készítésekor tervezze be. 

  

 

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

  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző                   

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: 2020. január 31. 

  3. pont: 2020. február 15. 

 

 

498. előterjesztés 

Döntés az „a Mi kisvárosunk” Egyesület támogatásáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

45/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata az „a Mi kisvárosunk” Egyesület támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 150.000,- Ft támogatást 

nyújt az „a Mi kis városunk” Egyesület részére. A támogatás fedezete az Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 14/a. számú melléklet civil 

szervezetek támogatása sora. 

2. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

490. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról szóló 

megállapodás közös megegyezéssel történő módosításáról 

 



 

 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás szavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

46/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

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

határozata a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról szóló 

megállapodás közös megegyezéssel történő módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési 

feladatainak ellátására a FIGYE-LŐ ŐR Biztonsági Szolgálat Kft.-vel (székhely: 2092 

Budakeszi, Tiefenweg u. 14., adószám:12560697-2-13, képviseli: Povinger Gábor ügyvezető) 

2018. október 1. napján kötött megállapodás időtartamát 2020. március 31. napjáig 

meghosszabbítja. 

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

feladat fedezetét, 850.000 Ft/hó + ÁFA, 2020. január 1. napjától kezdődően három hónapra 

mindösszesen bruttó 3.238.500 Ft összeget Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2020. évi költségvetésében biztosítsa.  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 

1. pont szerinti szerződés-módosítás – jogi megfelelőség igazolását követő - aláírására. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 

489. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Védelmi Centrum működtetési feladatainak ellátásáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás szavazat nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

47/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előterjesztést az elérendő célok tisztázását követően a 

soron következő bizottsági ülésre dolgozza ki részletesebben.  

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: soron következő PKB ülés 

 

 

 

 



 

 

 

492. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására a Hungary Ambulance Kft.-vel kötött 

szerződés módosításáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

48/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

a Budakeszi Orvosi Ügyelet ellátására a Hungary Ambulance Kft.-vel kötött szerződés 

módosításáról 

 

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

települések Képviselő-testületeinek jóváhagyását követően – Budajenő, Budakeszi, 

Nagykovácsi, Remeteszőlős és Telki az orvosi ügyeletet továbbra is a HUNGARY 

AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kívánja biztosítani, és Páty kilépését követően módosítja a 

szolgáltatóval 2018. február 05. napján megkötött megbízási szerződést.   

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az orvosi 

ügyelet Budakeszi településre eső 382.911.-Ft/hó finanszírozására, melynek fedezetét az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 

23. számú melléklet, Tartalék sorából biztosítja. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

a megbízási szerződés módosításának aláírására az érdekelt települések Képviselő-

testületeinek jóváhagyását követően. 

 

Felelős:    1. – 3. pont: polgármester 

Határidő: 1. – 2. pont: azonnal 

       3. pont: a döntést követő 30 napon belül. 

 

 

494. előterjesztés 

Meglévő napelemek monitoring rendszerének kiépítése és éves üzemeltetése 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 7 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

495. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Fő utca 179. szám alatt található és az önkormányzat tulajdonában 

lévő fővízmérőn keresztül ellátott ingatlanok közvetlen vízellátásának tervezéséről szóló 

szerződés II. számú módosításáról 

 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

49/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Budakeszi Fő utca 179. szám alatt található és az önkormányzat 

tulajdonában lévő fővízmérőn keresztül ellátott ingatlanok közvetlen vízellátásának 

tervezéséről szóló szerződés II. számú módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „BESzT” Beruházó-

Szolgáltató-Tervező Kft.-vel kötendő, a Budakeszi Fő utca 179. szám alatt található és az 

önkormányzat tulajdonában lévő fővízmérőn keresztül ellátott ingatlanok közvetlen 

vízellátásának engedélyes terve elkészítéséről és engedélyeztetéséről, továbbá kiviteli tervek 

készítéséről szóló tervezési szerződés II. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

1. pont szerinti szerződés jogi megfelelőség igazolást követő aláírására. 

 

 

Felelős:   dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

 

493. előterjesztés 

Döntés a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításának 

jóváhagyásáról 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

50/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás a 11. sz. 

módosításának jóváhagyásáról  



 

 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakörnyéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal, és egységes szervezetben, a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

  

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

hogy az egységes szerkezetű társulási Megállapodást aláírja. 

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

döntésről a határozat megküldésével a Budakörnyéki Önkormányzati Társulást értesítse. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1.pont: azonnal 

            3.pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

496. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Fő utca 179. Polgármesteri Hivatal klíma rendszerének gépészeti 

tervezése tárgyában 
 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

51/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

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

határozata a Budakeszi, Fő utca 179. Polgármesteri Hivatal klíma rendszer gépészeti 

tervezése tárgyában 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozási Szerződést köt 

Cséki István okleveles gépészmérnökkel a Polgármesteri Hivatal klíma rendszer gépészeti 

terveinek elkészítése tárgyában. 

 

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

munkálatokra bruttó 750.000,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti szerződést jogi megfelelősség igazolását követően aláírja. 

 

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

hogy a 2. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

 

 

 

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



 

 

 

             4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. és 2. pontok: azonnal 

                   3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

  4. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

              

 

 

497. előterjesztés 

Döntés a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy 

csoportszobával történő bővítése és a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 Budakeszi 

Bölcsőde épületének felújítása, energetikai korszerűsítése tárgyú pályázatokhoz 

korábban már biztosított önrészek tárgyban 

 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 7 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

52/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy 

csoportszobával történő bővítése tárgyú pályázat kapcsán korábban már biztosított 

önrész tárgyban 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy a 2019. évben a 

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 pályázat kapcsán korábban bruttó 4.366.524,-Ft-ot 

biztosított a projekt sikeres megvalósítása érdekében. 

 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester              

Határidő:  azonnal 

 

 

53/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

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

határozata a VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 Budakeszi Bölcsőde épületének felújítása, 

energetikai korszerűsítése pályázat kapcsán korábban már biztosított önrész tárgyban 

 

 



 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti, hogy a 2019. évben a 

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 pályázat kapcsán korábban bruttó 379.342,-Ft-ot 

biztosított a projekt sikeres megvalósítása érdekében. 

 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester              

Határidő:  azonnal 

 

 

502. előterjesztés 

Döntés a Hajnalka utcában közvilágítás fejlesztéséről 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

503. előterjesztés 

Döntés a Fő utca Dózsa György téri gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételéről 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

54/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Fő utca Dózsa György téri gyalogátkelőhely biztonságosabbá tételéről 

 

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

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

további biztonságosabbá tételéről. 

 

Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 15 munkanapon belül 

 

 

504. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca Szél 

u.- és Nagy Sándor József utca közötti részének burkolattal történő kiépítésének és zárt 

rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban. 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

55/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 



 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca 

Szél u.- és Nagy Sándor József utca közötti részének burkolattal történő kiépítésének és 

csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete további új árajánlatokat kér be a 

Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca Szél u.- és Nagy 

Sándor József utca közötti részének burkolattal történő kiépítésének, csapadékvíz 

elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban. 

 

 

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

             dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. pont: azonnal 

 

 

505. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Fenyő utcai gyalogátkelő, valamint a Darányi gyalogos híd és 

gyalogátkelő tervezése tárgyában 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

510. előterjesztés 

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

gyalogátkelő és Konth Miklós utcai (Árpád fejedelem téri iskola lőtt) gyalogátkelő 

jelzőlámpával történő ellátása tervezése és kivitelezése tárgyában 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

512. előterjesztés 

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

elfogadásáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül szavazta meg 

a napirendi pont levételét. 

 

 

507. előterjesztés 

Döntés rehabilitációs járulék megfizetése alóli mentesség céljából alkalmazott 

munkavállalók foglalkoztatásáról 2020. évben 

 



 

 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

56/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata rehabilitációs járulék megfizetése alóli mentesség céljából alkalmazott 

munkavállalók foglalkoztatásáról 2020. évben 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Polgármesteri 

Hivatalban 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra a kötelező foglalkoztatási 

szint mértékéig biztosítja a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását fedező 

4.417.254 Ft többletköltséget, amellyel a rehabilitációs foglalkoztatás megoldható a 2020. évi 

költségvetés terhére.  

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Óvodában 2020. 

január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra biztosítja a kötelező foglalkoztatási szint 

mértékéig a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását fedező 2.172.420 Ft 

többletköltséget, amellyel a rehabilitációs foglalkoztatás megoldható a 2020 évi költségvetés 

terhére.  

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvodában 2020. 

január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra biztosítja a kötelező foglalkoztatási szint 

mértékéig a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását fedező 3.041.388 Ft 

többletköltséget, amellyel a rehabilitációs foglalkoztatás megoldható a 2020. évi költségvetés 

terhére.  

 

Felelős: 1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 2. pont: Ligetiné Komáromi Gabriella – óvodavezető 

 3. pont: Bohárné Varga Katalin– óvodavezető 

Határidő: azonnal 

 

 

519. előterjesztés 

Döntés a Tóni-busz Szolgáltató Kft.-vel kötendő iskolabusz szerződés módosításáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

57/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

 

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

határozata Tóni-busz Szolgáltató Kft-vel kötendő iskolabusz szerződés módosításáról 



 

 

 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, 

hogy keresse meg Érdi Tankerületi Központot iskolabusz szolgáltatás biztosítása és 

finanszírozása céljából. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete helyt ad a szolgáltató 18%-os 

emelési kérelmének, amely napi 29.000.- Ft +áfával emeli szolgáltatásának árát. 

 

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

Határidő:   1. pont: azonnal 

  2. pont: 2020. január 02. 

 

 

514. előterjesztés 

Döntés Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési szerződésről 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 6 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

58/2019. (XII. 12.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

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

határozata a Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal kötendő együttműködési szerződésről 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete együttműködési szerződét köt a 

Dr. Vass Miklós Alapítvánnyal 1.200.000.-Ft/év összegben, a 0 és 3 év közötti gyerekek 

gyógypedagógiai korai szűrésére, és ehhez fűződő tanácsadási feladatok ellátására, 

melynek fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetése. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

az 1. pont szerinti együttműködési szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására.  

 

 

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

Határidő:   1. pont: azonnal 

  2. pont: 2020. január 31. 

 

 

517. előterjesztés 

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

hozzájárulásról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 6 igen, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 



 

 

 

 

 


