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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2020. január 23-án megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

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

hozta: 

 

1/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy eredmény jegyzőkönyvet készítsen az ülésekről azzal, 

hogy a bizottsági tagoknak előre jelezni kell, ha a hozzászólásukat jegyzőkönyveztetni 

kívánják.   

 

Felelős:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: azonnal 

 

32. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 2306/143 hrsz.-ú ingatlanon kosárlabda pálya építéséről és a 

Budakeszi 2285 hrsz.-ú ingatlanon lévő tornacsarnok felújításáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

2/2020. (I. 23.) 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata a Budakeszi 

2306/143 hrsz.-ú ingatlanon kosárlabda pálya építéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a dr. 

Radványi Bálint elnök által képviselt Ball Sport Club, a Budakeszi 2306/143 hrsz.-ú Budakeszi 

Város Önkormányzata 1/1 arányban kizárólagos tulajdonú és az Érdi Tankerület fenntartásában 

lévő ingatlanon kültéri kosárlabda pálya beruházást végezhessen. Ez a hozzájárulás az Érdi 

Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő hozzájárulásával érvényes. 

  

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

hogy a kültéri kosárlabda pálya megépítésével kapcsolatos háromoldalú megállapodást jogi 

megfelelőségi igazolás mellett aláírja. 

 

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

hogy a pályázat kerüljön vissza a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elé. 

  

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

  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. pont: azonnal 

    2. pont: a döntést követő 45 napon belül 

  3. pont: a soron következő PKB ülés 
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A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

3/2020. (I. 23.) 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata a Budakeszi 2285 

hrsz.-ú ingatlanon lévő tornacsarnok felújításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a dr. 

Radványi Bálint elnök által képviselt Ball Sport Club, a Budakeszi 2285 hrsz.-ú Budakeszi 

Város Önkormányzata 1/1 arányban kizárólagos tulajdonú és az Érdi Tankerület fenntartásában 

lévő ingatlanon a meglévő tornacsarnok tetejének héjazatát, és a nyílászárókat kicserélhesse, 

valamint a tornacsarnok belső burkolatát parkettára válthassa, és tisztasági festést végezhessen. 

Ez a hozzájárulás az Érdi Tankerületi Központ, mint vagyonkezelő hozzájárulásával érvényes. 

  

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

hogy a tornacsarnok felújításával kapcsolatos háromoldalú megállapodást jogi megfelelőségi 

igazolás mellett aláírja. 

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 45 napon belül 

 

 

42. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata közétkeztetés tárgyú, folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárásáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

4/2020. (I. 23.) 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata a Budakeszi 

Város Önkormányzata közétkeztetés tárgyú, folyamatban lévő közbeszerzési eljárásáról 

  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi Város közétkeztetési 

feladatainak ellátása érdekében a nemzeti eljárásrendben hirdetménnyel indult, 

EKR000889522019 azonosító számú nyílt közbeszerzési eljárást nem vonja vissza. 
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Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

22. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 534/2018. (XII. 20.) Kt. 

határozatának módosításáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

5/2020. (I. 23.) 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata Budakeszi Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének 534/2018. (XII. 20.) Kt. határozatának 

módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 534/2018. (XII.20.) Kt. 

határozat pontjait az alábbiak szerint módosítja: 

„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 7141 hrsz.-

ú, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 22 m2-es földrészlet 

tulajdonjogának térítésmentes megszerzését. A telekalakítási eljárások lefolytatásához 

szükséges telekalakítási, földmérési, ügyvédi és földhivatali költségeket; a közművek 

áthelyezésének költségeit; a terület zöld növényzettől történő megtisztításának költségeit az 

Önkormányzat viseli. Abban az esetben, ha a későbbiekben a Kert utcának ezen a részén út 

megépítésére is sor kerülne, akkor az Önkormányzat a saját költségén a Budakeszi 7141 hrsz.-

ú ingatlan Kert utca felöli kerítését lebontja, illetve lebontatja, és gépjármű bejárására is 

alkalmas kerítést, kaput épít. 

 

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

telekalakítási megállapodás és a telekalakítási eljárás lezárultát követően az 1. pont szerinti 

ingyenes tulajdonjog átruházási szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetése terhére 

bruttó 2.250.000,-Ft keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal, 

ügyvéd, közmű áthelyezés, kerítés és kapu bontás-építés, gyomtalanítás) megfizetésére. Az 1. 

pont alapján Budakeszi Város Önkormányzata a gépjármű bejárására is alkalmas kerítés, kapu 

megépítéséhez szükséges fedezetet a későbbiekben is biztosítja kizárólag a keretösszeg erejéig 

és a Kert utcának ezen a részén történő út építése esetén.” 

  

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

    2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követő 20 napon belül 

 3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 
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5. előterjesztés 

Döntés az Evangélikus Egyház templomépítésének támogatásáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

27. előterjesztés  

Döntés a Budakeszi 593 hrsz. ingatlan 36/144 tulajdoni hányadának értékesítéséről 

 

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

hozta: 

 

6/2020. (I. 23.) 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata a Budakeszi 593 

hrsz. ingatlan 36/144 tulajdoni hányadának értékesítéséről  

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi 593 

helyrajzi számú, természetben 2092 Budakeszi Kuruclesi út 12. szám alatti ingatlan Budakeszi 

Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 36/144 tulajdoni hányadának 18.500,- 

Ft+ÁFA/m2 összegen történő értékesítéséhez Bakonyi Szilvia részére. A hozzájárulás a 

határozat meghozatalának időpontjától számított 90 naptári napig érvényes. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlan becsült értéke és az 

Bakonyi Szilvia ajánlata közötti különbözetére részletfizetést ajánl fel. 

  

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

adásvételi szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

  

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

tájékoztassa a kérelmezőt a döntésről. 

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont: azonnal 

                  3. pont: a döntést követő 45 napon belül 

                  4. pont: a döntést követő 20 napon belül 
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33. előterjesztés 

Döntés a piac terveinek elfogadásáról és a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 

megindításáról 

 

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

hozta: 

 

7/2020. (I. 23.) 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 …/2020. (I. 30.) Kt. határozata a piac terveinek 

elfogadásáról 

  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Bártfai-Szabó Építésziroda 

Kft. által elkészített, a „Helyi piacok fejlesztése Pest megye területén” pályázatra beadandó 

budakeszi piac felújításának kiviteli terveit. 

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: azonnal 

  

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

hozta: 

 

8/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a szerinti nyílt, árlejtéses közbeszerzési eljárás megindításáról a piac felújítása 

kivitelezése tárgyban 

  
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. szerint nyílt, árlejtéses 

közbeszerzési eljárást indít a piac felújítása, kivitelezése tárgyban. 

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

19. előterjesztés 

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

módosítására 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 9 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 
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31. előterjesztés 

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

gazdálkodásról szóló 32/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendeletének módosítására 

 

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

hozta: 

 

9/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi az alábbi módosítással javasolja rendeletmódosítási javaslat elfogadását a Képviselő-

testületnek: - 4. §. (3) rendelet felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 

jóváhagyása mellett régi szennyvíztisztító telep bontási munkálataira vonatkozóan a 2020. évi 

költségvetés terhére bruttó 125.000.000,- Ft keretösszegig kötelezettséget vállaljon. 

 

Budakeszi Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 32/2019. (XII. 23.) önkormányzati 

rendeletének módosításáról 
  

                dr. Győri Ottilia                                                     dr. Szelenczy Gabriella 

                  polgármester       jegyző                

                                                   

 

37. előterjesztés 

Javaslat a Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen, 

valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események esetén fizetendő díjakról, 

valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 12/2017. (VII.11.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

10/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi rendeletmódosítási javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események 

esetén fizetendő díjakról, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 

12/2017. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  

                dr. Győri Ottilia                                                     dr. Szelenczy Gabriella 

                  polgármester       jegyző                
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39. előterjesztés 

Döntés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

   

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

hozta: 

 

11/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi munkatervét a 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja azzal a módosítással, hogy a temető üzemeltetésével 

kapcsolatos beszámoló az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság feladatából kerüljön 

át a Közbiztonsági, Közellátási és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe. 

 

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

a Képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék el a bizottságok 2020. évi 

munkatervét. 

  
Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: bizottsági elnökök 

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: 2020. február 29. 

 

 

7. előterjesztés 

Döntés a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” pályázatra beadott budakeszi kerékpárút nyomvonalába eső 

termőföldek végleges más célú hasznosítási eljárásának megindításáról szóló 476/2018. 

(XI.29.) Kt. és 306/2019. (VII.25.) Kt. határozatok módosításáról 

 

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

hozta: 

 

12/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a kisajátítási eljárások előkészítéséről a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázattal kapcsolatban a 306/2019. 

(VII.25.) Kt. és 476/2018. (XI.29.) Kt. határozatok módosításáról 
Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 306/2019. (VII.25.) Kt. határozat és 

a 476/2018. (XI.29.) Kt. határozat pontjait az alábbiak szerint módosítja: 
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„1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi 074/91 helyrajzi 

számú ingatlanból hozzávetőleg 74 m2 területű rész, a 074/92 helyrajzi számú ingatlanból 

hozzávetőleg 381 m2 területű rész, a 074/100 helyrajzi számú ingatlanból hozzávetőleg 2190 

m2 területű rész és a 074/142 helyrajzi számú ingatlanból hozzávetőleg 240 m2 területű rész 

végleges művelés alóli kivonását kezdeményezi. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti eljáráshoz szükséges talajvédelmi terv elkészítésére kérjen be árajánlatot az alábbi 

vállalkozóktól: 

- Démétér Biosystems Bt. (8000 Székesfehérvár, Had utca 1-3.) 

- Barczi Bt. (2100 Gödöllő, Kör u. 8.) 

- Zöld Nyúl Környezetvédelmi Bt. (1163 Budapest, Remény utca 47/A) 

  

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

pont szerinti munkára legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a vállalkozási szerződés jogi 

megfelelőség igazolását követő aláírására. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti eljárás során szükséges jognyilatkozatokat megtegye és 

dokumentumokat aláírja.  

  

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatra beadott budakeszi 

kerékpárút nyomvonalába eső termőföldek végleges más célú hasznosítási eljárási költségekre 

bruttó 600.000,- Ft fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetés terhére, melynek betervezésére 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt.” 

  

Felelős:     1-4. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

                  5. pont:  dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

10. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi területén lévő temető ravatalozó épületéhez tartozó előtető építésével 

és környezetének rendezésével kapcsolatos vállalkozási szerződés megkötése tárgyában 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 5 igen, 3nem szavazattal és 1 tartózkodással szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

16. előterjesztés 

Döntés PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 a csapadékvíz pályázattal kapcsolatos kötelező 

nyilvánosság biztosításáról 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

13/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 csapadékvíz pályázattal kapcsolatos kötelező 

nyilvánosság biztosításáról. 
  

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

PM_CSAPVIZGAZD_2017/7 csapadékvíz pályázattal kapcsolatos kötelező 

nyilvánosságbiztosítási feladatainak ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívást az alábbi 

ajánlattevők részére küldje meg: 

- Info Partners Como Kft. (1113 Budapest, Bocskai u. 52-54.) 

- Siklósi Nóra egyéni vállalkozó (1126 Budapest, Márvány utca 31. V/12a.) 

- Protask Esemény- és Projektmenedzsment Kft. (7633 Pécs, Esztergár L. u. 4/1.) 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyilvánosságbiztosítási 

feladatainak ellátására mindösszesen bruttó 400.000,- Forint keretösszeget biztosít a támogatás 

összegének terhére. 

  

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

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést ügyvédi ellenjegyzés mellett aláírja. 

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester                        

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

23. előterjesztés 

Döntés a régi szennyvíztisztító telep épületeinek bontása tárgyú feltételes közbeszerzési 

eljárás eredményéről 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

14/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a régi szennyvíztisztító telep épületeinek bontása tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 

eredményéről. 
  

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

hogy a bíráló bizottság döntését fogadja el, a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa eredményesnek, 

az Otee Kft. ajánlatát nyilvánítsa nyertesnek. 

  

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az Otte Kft-vel a 

Budakeszi Város régi szennyvíztisztító telep épületeinek és építményeinek bontása beruházás 

kivitelezésére bruttó 122.520.253.- Ft összegért, melynek fedezetét az Budakeszi Város 

Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére biztosítja. 
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3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2. 

pont szerinti szerződést - jogi megfelelőség igazolását követően – aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester                 

Határidő: 1. pont:   azonnal 

   2. és 3. pontok: a döntést követő 10 napon belül. 

 

 

11. 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 nyílt 

rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban. 

 

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

hozta: 

 

15/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

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

Nagy Sándor József utca közötti része burkolattal történő kiépítésének és nyílt rendszerű 

csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vállalkozási Szerződést köt a 

VARita Bt-vel a Budakeszi Vadverem, Mandula, Liliom utcák, valamint a Munkácsy utca Szél 

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

rendszerű csapadékvíz elvezetésének tervezése és engedélyeztetése tárgyban.  

 

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

munkálatokra bruttó 2.159.000-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 3. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

 

Felelős: 1,2,3. 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 
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17. előterjesztés 

Döntés Nyúl Jánosné Cseh Katalin (Budakeszi, Úrbéres utca 5/b. alatti lakos) 

villanyoszlop áthelyezési költségeinek támogatása tárgyában 

 

Nem született határozat. 

 

 

24. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi, Hajós utcában lévő 20 kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási 

hálózat tervezése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

16/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a Budakeszi, Hajós utcai 20 kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése 

tárgyában 

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

megfelelőség igazolását követően kössön vállalkozási szerződést a Budakeszi, Hajós utca 20 

kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése tárgyában Tóth Zoltán egyéni 

vállalkozóval (2314 Halásztelek, László u. 3/b.), 1.100.000.- Ft + ÁFA összeggel. 

  

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

bruttó 1.397.000 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése. 

  

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

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

  

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

  2-3. pontok: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1 pont: azonnal 

  2-3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

9. előterjesztés 

Döntés „Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer –„  kiépítéséről a Fő utcán és a Pátyi 

úton lévő gyalogátkelőhelyekre 

 

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

határozatot hozta: 

 

17/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 
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Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a „Gyalogosvédelmi rendszer„  beszerzésével és kiépítésével kapcsolatosan 

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

hogy kérjen be árajánlatokat „Okos Zebra” vagy azzal egyenértékű figyelemfelhívó rendszer 

beszerzésére és kivitelezésére a Szarvas tér, Erdő utca, Dózsa György tér, Pátyi út, az Árpád 

fejedelem téri Széchenyi István Általános Iskola előtt és a Temető utca Knáb János utca 

kereszteződésnél. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyalogosvédelmi rendszer 

kiépítésére és szükség esetén engedélyeztetésre bruttó 4.000.000,- Ft keretösszeget biztosít, 

melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése. 

  

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

hogy a legkedvezőbb árajánlatot benyújtó Ajánlattevővel kösse meg a szerződést. 

  

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

hogy a 2. és 3. pont szerinti összegeket tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

  

Felelős: 2-3. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

 1.      és 4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  1. pont – 15 napon belül 

 2. pont: döntést követően azonnal 

 3. pont: a beérkezett ajánlatok függvényében, azok beérkezése után 15 napon belül 

 4. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

38. előterjesztés 

Döntés a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és 

együttműködések támogatására” című pályázaton történő részvételről 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

18/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és 

együttműködések támogatására” című pályázaton történő részvételről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt „Testvér-települési programok és együttműködések 

támogatására” című pályázat benyújtását az alábbiak szerint: 
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tárgy: Ipolybalog testvérváros meglátogatása  

támogatás megpályázott összege: bruttó 2.000.000,-Ft 

önerő: nincs. 

  

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

15. előterjesztés 

Döntés tervezői műszaki művezetésről, műszaki tanácsadásról szóló keretszerződés 

tárgyban 

 

A jelenlévő 9 fő bizottsági tag 8 igen, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

19/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

tervezői műszaki művezetésről, műszaki tanácsadásról szóló keretszerződés tárgyban 

  
1.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szerződést köt az Ép-Totál Kft-vel 

tervezői műszaki művezetés, műszaki tanácsadás tárgyban.   

  

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

180.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése. 

  

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

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

 

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

  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

  3. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

36. előterjesztés 

Döntés volt főállású alpolgármester részére további három havi illetményének megfelelő 

végkielégítés megállapításáról 

 

A jelenlévő 8 fő bizottsági tag 6 igen, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 
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28. előterjesztés 

Döntés a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola-és 

ifjúságorvoslás alapellátás átadásáról a Budakeszi Egészségügyi Központ feladatkörébe 

 

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

hozta: 

 

20/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a területi védőnői ellátás, az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola-és ifjúságorvoslás 

alapellátás átadásáról a Budakeszi Egészségügyi Központ feladatkörébe 

  

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az alapellátást végző 

orvosok, illetve védőnők véleményének figyelembevételével, hogy a területi védőnői ellátás, 

az iskolai védőnői ellátás, valamint az iskola- és ifjúságorvoslás alapellátás a települési 

önkormányzat feladatköréből a Budakeszi Egészségügyi Központ feladatkörébe kerüljön.  

  

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

hogy a helyi önkormányzat kötelező feladatát képező egészségügyi szolgáltatás nyújtásának 

átvállalásáról szóló szerződést, jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Dr. Pócza Pétert, a 

Budakeszi Egészségügyi Központ főigazgató főorvosát, hogy az alapellátás finanszírozására a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő kötendő szerződés ügyében eljárjon és az ehhez 

szükséges dokumentációkat beszerezze, az eljárást lefolytassa. 

  

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

  3. pont: dr Pócza Péter 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: 2020. február 15. 

  3. pont: 2020. március 31. 

 

 

25. előterjesztés 

Döntés a 6 év alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatásáról 

 

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

hozta: 

 

21/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: 
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Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a 6 év alatti gyermekek nem kötelező védőoltásának támogatásáról 

  
1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az egyes nem kötelező 

védőoltásokat a 6 év alatti gyermekek részére. 

  

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi 

gyermekorvosokat, hogy véleményezzék a 6 év alatti gyermekek részére ajánlott, nem kötelező 

védőoltások támogatását, különös tekintettel a védőoltás/ok prioritására az ellátandó korosztály 

tekintetében. 

  

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6 év alatti gyermekek nem 

kötelező védőoltásának támogatására a szociális keret terhére biztosítja a keretösszeget a 2020. 

évi költségvetésében. 

  

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

hogy készítsen rendelettervezetet a 6 év alatti gyermekek részére adható, nem kötelező 

védőoltások támogatására vonatkozóan.  

  

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

  4. dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: 2020. február 28. 

  3. pont: 2020.február 15. 

  4. pont: 2020. március 31. 

 

 

8. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsági 

tagjainak visszahívásáról, új tagok megválasztásáról továbbá a társaság Alapító 

Okiratának módosításáról 

 

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

hozta: 

 

22/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 

visszahívásáról, új tagok megválasztásáról, továbbá a társaság Alapító Okiratának 

módosításáról 

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

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottságából Bánhidi László (lakcíme: 

2092 Budakeszi, Rákóczi utca 20.), valamint Páczi Erzsébet (lakcíme:2092 Budakeszi, Gerinc 

utca 46-48.) tagokat 2020. január 31. napjával visszahívja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. felügyelő bizottsági tagjának választja 2020. február 

1. napjától határozatlan időtartamra Ohr Alajos (lakcím:2092 Budakeszi, Rózsa köz 4.) és 

Somlóvári Józsefné (lakcím: 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 49.). 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 

Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Disztós Dóra ügyvédet, 

hogy az 1-3. pontban foglalt döntések alapján a Budapest Környéki Törvényszék 

Cégbíróságához nyújtsa be a módosítás átvezetéséhez szükséges dokumentumokat. 

 

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

                  4. pont: dr. Disztós Dóra ügyvéd 

Határidő: 1-3.pont: azonnal 

                  4. pont: a döntést követő 30 napon belül 

 

 

20. előterjesztés 

Döntés az építésügyi igazgatási hatáskör átkerüléséről a Pest Megyei Kormányhivatalhoz 

 

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

határozatot hozta: 

 

23/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

az építésügyi igazgatási hatáskör átkerüléséről a Pest Megyei Kormányhivatalhoz  
  

1.    Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2019. évi 

CX. törvény rendelkezései alapján 2020. március 1. napjától az építésügyi igazgatási feladatok 

a Budakeszi Polgármesteri Hivataltól a Pest Megyei Kormányhivatalhoz kerülnek. A képviselő-

testület tudomásul veszi továbbá, hogy az Önkormányzat mindazon vagyona és vagyoni értékű 

joga, amelyek az építésügyi igazgatási feladatok ellátását biztosítják, az állam ingyenes 

használatába kerülnek. 

 

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

hogy az 1. számú melléklet szerinti megállapodást és a 2. számú melléklet szerinti teljességi 

nyilatkozatot aláírja. 

  

Felelős:     1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

                   2. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  2020. január 31.  
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Döntés Budakeszi várossá avatásának 20. évfordulója alkalmából rendezendő Bálról 

 

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

hozta: 

 

24/2020. (I. 23.) 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 … /2020. (I. 30.) Kt. határozata 

Budakeszi várossá avatásának 20. évfordulója alkalmából rendezendő Bálról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Budakeszi várossá avatásának 20. 

évfordulója alkalmából rendezendő Bál megrendezésére bruttó 1.650.000.- Ft keretösszeget 

biztosít. 

 

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

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

 

Felelős:  1. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester 

  2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pontok: azonnal 

  2. pont: az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

Zárt  

Vagyonnyilatkozatokba betekintés 

 

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

hozta: 

 

25/2020. (I. 23.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

elfogadja, hogy Bakács Bernadett elnök Veress Jenőnek az elnök asszonyhoz intézett levelét 

felolvasta.  

 

Felelős: Bakács Bernadett elnök 

Határidő: azonnal 

 

 


