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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2020. február 20-án megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

30/2020. (II. 20.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

üléseit a jövőben a korábban elfogadott napokon 10:00 órakor kezdi. 

 

Felelős: Bakács Bernadett PKB elnök 

Határidő: azonnal 

 

 

82. előterjesztés 

Döntés a 7134 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról és az ingatlan-

nyilvántartásban szereplő művelési ágának megváltoztatásáról 

 

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

hozta: 

 

31/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a 7134 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának átadásáról és az ingatlan-nyilvántartásban 

szereplő művelési ágának megváltoztatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 7134 hrsz.-

ú, kivett közforgalom elől el nem zárt magánút megnevezésű ingatlan (43 m2) tulajdonjogának 

közterület illetve út céljára térítésmentes tulajdonba vételét. A tulajdonjog átvezetésével 

kapcsolatos eljárások lefolytatásához szükséges földhivatali költségeket az Önkormányzat 

viseli. A jelenlegi ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos köteles a birtokba adás napjáig 

az átadandó tulajdonjognak megfelelő ingatlanrészen található kerítéseket elbontani. A 

jelenlegi ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos költsége és kötelezettsége az átadandó 

tulajdonjognak megfelelő ingatlanrészen esetlegesen húzódó közmű-vezetékek és tárgyak 

kiváltása, a terület zöld növényzettől történő megtisztítása. 

 

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

hogy a térítésmentes tulajdonjog átruházási szerződést jogi megfelelőségi igazolása mellett 

aláírja. 

 

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

tulajdonjog jogerős bejegyzését követően kezdeményezze a Budakeszi 7134 hrsz.-ú ingatlan, 

ingatlan-nyilvántartásban szereplő művelési ágának kivett út vagy kivett közterület 

megnevezésre történő megváltoztatását. 
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4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felmerülő földhivatali költségek 

megfizetésére az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II. 18.) sz. rendelete 

alapján bruttó 30.000,- Ft keretösszeget biztosít a 2. sz. melléklet 1.3. Dologi kiadások sor 

terhére. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

      2. pont: a döntést követő 30 napon belül 

  3. pont: a tulajdonjog jogerős bejegyzését követő 30 napon belül 

  4. pont: a földhivatali eljárás időpontjában 

 

 

90. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 063/491 hrsz.-ú ingatlan egy részének megvásárlásának feltételeiről 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 4 igen, 2 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 

napirendi pont levételét. 

 

 

91. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 347 hrsz.-ú, 348 hrsz.-ú, 351 hrsz.-ú ingatlanok mellett lévő Budakeszi 

316 hrsz.-ú kivett közterület egy része értékesítésének lehetőségéről 

 

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

hozta: 

 

32/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi 347 hrsz.-ú, 348 hrsz.-ú, 351 hrsz.-ú ingatlanok mellett lévő Budakeszi 316 

hrsz.-ú kivett közterület egy része értékesítésének feltételeiről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja Kelemen 

Csilla, Budakeszi, Csák József utca 316 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlannak, a 

Budakeszi, Csák József utca 5.-7.-9. számú ingatlanok előtti hozzávetőleg megjelölt 280 m2-es 

területrésznek megvásárlására vonatkozókérelmét, és annak forgalomképes területté történő 

átminősítését. 

 

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

Budakeszi Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (továbbiakban: HÉSZ) soron 

következő felülvizsgálata során a Budakeszi 316 hrsz.-ú kivett közterület ingatlannak, a 

Budakeszi, Csák József utca 5.-7.-9. számú ingatlanok előtti hozzávetőleg megjelölt 280 m2-es 

területrészére a módosítást készítse elő. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékbecslést készíttet a Budakeszi 

316 hrsz.-ú kivett közterület megnevezésű ingatlannak, a Budakeszi, Csák József utca 5.-7.-9. 
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számú ingatlanok előtti hozzávetőleg megjelölt 280 m2-es területrészének építési övezeten 

belüli lakóterületi besorolására vonatkozóan Ft/m2 áron meghatározva. 

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete földmérővel felmérési (kitűzési) 

rajzot készíttet a Budakeszi 316 hrsz.-ú kivett közterület ingatlan, a Budakeszi, Csák József 

utca 5.-7.-9. számú ingatlanok előtti hozzávetőleg megjelölt 280 m2-es területrészéről. A 

felmérési (kitűzési) rajz költségeit az Önkormányzat megelőlegezi, melyre az önkormányzat 

2020. évi költségvetéséből bruttó 100.000,- Ft keretösszeget biztosít. 

 

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

tájékoztassa a kérelmezőt a döntésről. 

 

Felelős: 1., 3-5. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: Főépítész 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a HÉSZ következő átfogó módosításakor 

  3. pont: a döntést követő 30 napon belül 

  4. pont: a döntést követő 30 napon belül 

  5. pont: a döntést követő 20 napon belül 

 

 

84. előterjesztés 

Döntés az antikorrupciós csomagban foglaltakról 

 

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

határozatot hozta: 

 

33/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

az antikorrupciós csomagban foglaltakról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a javaslatcsomagban 

foglalt felvetésekre adott válaszokat a határozat további pontjában foglalt kiegészítéssel. 

 

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

hogy a vagyonnyilatkozat betekintési eljárásról szóló szabályzatot a következő Pénzügyi és 

Költségvetési Bizottsági ülésre dolgozza át. 

 

 

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  következő képviselő-testületi ülés 
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85. előterjesztés 

Döntés új döntéstámogató rendszer bevezetéséről 

 

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

hozta: 

 

34/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

az új döntéstámogató rendszer bevezetéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Globomax Zrt. ( 1155 

Budapest, Wysocki u. 1.) MikroDat döntéstámogató rendszerének, Önkormányzati TV 

médiaszerverének, MikroText önkormányzati jegyzőkönyv leíró és diktáló rendszerének, 

valamint MikroApp önkormányzati mobilalkalmazásának beszerzését. 

 

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

pontban foglaltak beszerzéséről gondoskodjon. 

 

Felelős:  1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő:  a határozat elfogadásától számított 30 nap 

 

 

80. előterjesztés 

Javaslat a Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

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

hozta: 

 

35/2020. (II. 20.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi kiegészítéssel javasolja a rendelet elfogadását a Képviselő-testületnek:  

- 1. számú melléklet 2. számú Hagyatéki és leltárügyekben: megkeresi a társhatóságokat 

(pl. adó- érték bizonyítvány kiállítása miatt), valamint az érintett pénzintézeteket, 

a  3. számú mellékletben a műszaki csoport száma 9 fő 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

…/2020. (…) önkormányzati rendelete 

a Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 17/2007. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

dr. Győri Ottilia                                                     dr. Szelenczy Gabriella 

polgármester       jegyző 
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67. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv elkészítése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

36/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervének elkészítése tárgyában 

 

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

Közlekedés Kft-vel az Budakeszi Város Közlekedési Koncepciótervének elkészítése tárgyában. 

 

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

munkálatokra bruttó 16.256.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások 

sora. 

 

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

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

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

72. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Kerékpárút (Patak u. – Farkashegyi repülőtér közötti szakasz) 

kiviteli terveinek megrendelése tárgyban  

 

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

hozta: 

 

37/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Kerékpárút (Patak u. – Farkashegyi repülőtér közötti szakasz) kiviteli 

terveinek megrendelése tárgyban. 

 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tervezési Szerződést köt az Ép-

Totál Kft-vel a Budakeszi Kerékpárút (Patak u.-Farkashegyi repülőtér közötti szakasz) kiviteli 

terveinek elkészítése tárgyban. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti munkára bruttó 

2.235.200,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 

5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

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

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

   

64. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca, illetve nevezett 

utcák csomópontjának elvi engedélyes tervének megrendelése tárgyában 

 

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

határozatot hozta: 

 

38/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca, illetve nevezett utcák 

csomópontjának elvi engedélyes tervének megrendelése tárgyában 

 

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

VARita Bt.-vel az Budakeszi Bem utcából a Gábor Áron utca felé nyíló új utca, illetve nevezett 

utcák csomópontjának elvi engedélyes tervének elkészítésének tárgyában. 

 

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

munkálatokra bruttó 571.500,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások 

sora.. 

 

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

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

 

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

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

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

Döntés a Budakeszi, Temető utca ( Fő utca és Széchenyi utca között) gyalogos védőkorlát 

engedélyezési terv készítése tárgyában 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

39/2020. (II. 20.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

a Budakeszi, Temető utca (Fő utca és Széchenyi utca között) gyalogos védőkorlát 

engedélyezési terv készítéséről szóló előterjesztést a Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv 

keretében kívánja tárgyalni.  

 

Felelős: Bakács Bernadett PKB elnök 

Határidő: Budakeszi Közlekedési Koncepcióterv elkészülte után 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

81. előterjesztés 

Döntés Budakeszi, Fő utca ivóvíz hálózat bővítés kivitelezéséről 

 

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

határozatot hozta: 

 

40/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

Budakeszi, Fő utca ivóvíz hálózat bővítés kivitelezéséről 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca ivóvíz hálózat 

bővítésépítési munkálatainak elvégzésére bruttó 7.973.790 Ft,- költségkeretet biztosít, melynek 

fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

legkedvezőbb ajánlatot adó HYDRO-LOGIC Kft.-vel a vállalkozási szerződést jogi 

megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: döntést követő 15 napon belül 
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63. előterjesztés 

Döntés a Mamutfenyőknél útlezáró sorompó megrendelésének tárgyában 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

41/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Mamutfenyőknél útlezáró sorompó megrendelésének tárgyában 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt 

a sorompótelepítéssel kapcsolatosan szükséges egyeztetéseket végezze el a Pilisi Parkerdő Zrt-

vel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mamutfenyőknél útlezáró 

sorompó beszerzésére és telepítésére bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít, melynek fedezete az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 2. számú 

mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora. 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a BVV 

Kft-vel a sorompó beszerzésére és felszerelésére, melynek aláírására a jogi megfelelőség 

igazolását követően felhatalmazza a polgármestert. 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pilisi Parkerdő Zrt-t, hogy 

a sorompó faanyagának biztosításában működjön közre.  

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. és 2. pontok: azonnal 

  3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

  4. pont: azonnal 

 

 

60. előterjesztés 

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

vonatkozó hatástanulmányról 

 

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

határozatot hozta: 

 

42/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

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

vonatkozó hatástanulmányról 
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Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi külterület, 060/19 – 

060/51 hrsz.-ú (Káposztás) ingatlanok területére vonatkozó hatástanulmányra vonatkozó 

ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

73. előterjesztés 

Döntés a Piac felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatának 

ellátásáról 

 

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

hozta: 

 

43/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Piac felújításával kapcsolatos kivitelezési munkák műszaki ellenőri feladatának 

ellátásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Piac felújításával kapcsolatos 

kivitelezési munkák ellenőri feladatának tárgyban nyílt pályázatot hirdet, és felkéri a 

polgármestert, hogy az alábbi ajánlattevőktől kérjen árajánlatot: 

- ARENDA Consult Kft. (9552 Vásárosmiske, Petőfi u. 16. 

- P77 Toldy Udvar Kft. (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) 

- ARCHIPRO Kft. (2120 Dunakeszi, Deák Ferenc u. 7.) 
 
2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban szereplő műszaki 

ellenőri feladatok ellátásának fedezeteként a pályázati támogatást jelöli meg.  
 
 
3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést jogi megfelelőség igazolását követően 

aláírja. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: 1. pont: a döntést követő 5 napon belül 

  2. pont: azonnal 

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

Döntés a Volánbusz Zrt. részére pihenőhelyiség biztosításáról az Árpád fejedelem tér 1. 

szám alatt  

 

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

hozta: 

 

44/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. a 

Volánbusz Zrt. részére pihenőhelyiség biztosításáról az Árpád fejedelem tér 1. szám alatt 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

ingyenes ingatlan használati megállapodást köt az Érdi Tankerületi Központtal a 2092 

Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. szám alatti 7 m2 nagyságú szociális helyiség hasznosítására. 

 

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

1. pont szerinti ingatlan használati megállapodás jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

helyiségbérleti szerződést köt a Volánbusz Zrt-vel a 2092 Budakeszi, Árpád fejedelem tér 1. 

szám alatti 7 m2 nagyságú szociális helyiség hasznosítására 48.000 Ft + Áfa /hó bérleti díj 

összegért.  

 

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

3. pont szerinti ingatlan használati megállapodás jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: 1. és 3. pont: azonnal 

 2. és 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

77. előterjesztés 

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

hálózat tervezése tárgyában 

 

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

hozta: 

 

45/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. Budakeszi, 

Hajós utcai 20 kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése tárgyában 
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1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy jogi 

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

kV-os hálózat kiváltása és a közvilágítási hálózat tervezése tárgyában, az erre legjobb ajánlatot 

adó JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft-vel (2112 Veresegyház, Lévai út 46.). 

 

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

bruttó 2.542.540 Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 5./2020 (II. 28.) rendelet Dologi kiadások sora. 

 

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

egyeztessen a hivatal Műszaki Csoportjával, a Fejlesztési és Közlekedési Bizottsággal, 

valamint a lakókkal.  

 

Felelős: 1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

  2. és 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1 pont: 15 nap 

2. és 3. pont: azonnal 

 

 

 

 

97. előterjesztés 

Döntés Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

46/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 1.000.000,- Ft támogatást 

nyújt a Budakeszi Városi Polgárőr és Katasztrófavédelmi Egyesület részére Budakeszi 

városban polgárőri feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) 

rendelet 11. számú mellékelt Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alap terhére. 

 

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 

 

 

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

határozatot hozta: 

 

47/2020. (II. 20.) 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. (II.27.) Kt. határozata 

Budakeszi polgárőr és katasztrófavédelmi feladatainak 2020. évi támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 1.000.000,- Ft támogatást 

nyújt a Budakeszi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére tűzoltósági és katasztrófavédelmi 

feladatok ellátására az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) rendelet 11. számú 

mellékelt Közbiztonsági és Katasztrófavédelmi alap terhére. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

57. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi időutazás/Álomvölgy legendája című mesekönyv kiadásának 

támogatásáról 

 

A jelenlévő 7 fő bizottsági tag 5 igen, 2 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

48/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi időutazás/Álomvölgy legendája című mesekönyv kiadásának támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi időutazás/Álomvölgy 

legendája című mesekönyv kiadására támogatási szerződés keretében bruttó 423.000. Ft 

összegű támogatást biztosít, amelynek fedezete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 

5/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet Általános tartalék 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 
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79. előterjesztés 

Döntés a Fő utca 188. szám előtti járda építésről 
 

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

hozta: 

 

49/2020. (II. 20.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

vállalkozási szerződés kötését javasolja a Képviselő-testületnek a Budakeszi Városfejlesztési 

és Városüzemeltetési Kft-vel a Fő utca 188. előtti járda javítására, melyre a fedezetet bruttó 

264.000.- Ft összeg erejéig az önkormányzat a 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) 

rendelet Karbantartások sorából biztosítja. 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési Bizottsága 

felkéri a BVV Kft., hogy Magyar Közútkezelő Zrt-vel egyeztetett műszaki megoldást készítsen, 

mely biztosítja, hogy a csapadékvíz a járdára ne folyjon. 

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Fejlesztési 

Bizottsága felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti szerződést – jogi 

megfelelősség igazolását követően – aláírja. 

 

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

 2. pont: BVV Kft.  

Határidő: azonnal 

 

75. előterjesztés 

Döntés „Az én Budakeszim" alkotói pályázat kiírásáról 
 

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

határozatot hozta: 

 

50/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a „Az én Budakeszim" alkotói pályázat kiírásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint pályázatot ír ki 

olyan művészeti alkotások létrehozására, amelyek kifejezik, hogy az alkotó számára mit jelent 

Budakeszi. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok beérkezése után dönt 

a költségkeret össszegéről. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatok beérkezése után kéri 

fel a szakmai zsűri tagjait. 
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Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

76. előterjesztés 

Döntés a „Trianoni történeteink” című helytörténeti gyűjtőpályázat kiírásáról 

 

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

hozta: 

 

51/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a „Trianoni történeteink” című helytörténeti gyűjtőpályázat kiírásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint pályázatot ír ki  

„Trianoni történeteink” címmel. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt feladat 

ellátására bruttó 425.000.- Ft keretösszeget biztosít, amelynek fedezete az Önkormányzat 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet Általános 

tartalék sora. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

78. előterjesztés 

Döntés a „Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének létrehozása Budakeszin" ötletpályázat 

kiírásáról 
 

A jelenlévő 6 fő bizottsági tag 3 igen, 3 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot elutasította: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (II. 27.) Kt. határozata 

Budakeszi a „Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének létrehozása Budakeszin" 

ötletpályázat kiírásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint pályázatot ír ki a 

Nemzeti Összetartozás Emlékhelyének Budakeszin történő létrehozására. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 
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71. előterjesztés 

Döntés az „Aktív Magyarország Program részeként meghirdetett Országos Bringapark 

Programon” történő részvételről 

 

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

hozta: 

 

52/2020. (II. 20.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

elviekben támogatja, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be „Aktív Magyarország 

Program részeként meghirdetett Országos Bringapark Programra”. 

 

Felelős: Bakács Bernadett PKB elnök 

Határidő: azonnal 

  

 

66. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Tájház 2020. évi részleges felújításának kivitelezéséről 

 

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

hozta: 

 

53/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Tájház 2020. évi részleges felújításának kivitelezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

ajánlatot kér be a Budakeszi Tájház részleges felújításának kivitelezése tárgyban. 

 

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

pont szerinti felújításra vonatkozó ajánlattételi felhívást az alábbi ajánlattevők részére küldje 

meg: 

- EPKA Bt. (2092 Budakeszi, Nagysándor József u. 55.) 

- Fü-So Bt. (2040 Budaörs, Muskotály u. 76/b.) 

- MCM-96 Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 194.) 

- Valemix Kft. (1015 Budapest, Ostrom u. 27. 1.em. 1.) 

 

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

hogy a legkedvezőbb árajánlatot adóval a szerződést jogi megfelelőségi igazolást követően 

aláírja, melynek fedezete az elnyert pályázati támogatás összege. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

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

Döntés az éghajlati vészhelyzetről és a Párizsi megállapodásban lefektetett célok 

eléréséhez történő hozzájárulásról 

 

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

hozta: 

 

54/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi klímavédelmi programjáról és Párizsi megállapodásban lefektetett célok 

szellemében a környezet kímélése és az éghajlat változás hatásainak kivédéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 2015. december 12-i Párizsi 

éghajlatváltozásról szóló keretegyezményével összhangban minden lehetséges lépést meg 

kíván tenni a környezet kímélése és az éghajlat változás negatív hatásainak kivédésére. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy kiemelt figyelmet 

fordít 

a. az önkormányzat tulajdonában álló épületek fűtésének korszerűsítésére 

b. az önkormányzat tulajdonában álló épületek hőszigetelésére 

c. az önkormányzat, valamint a BVV Kft. tulajdonában álló gépjárművek nulla 

kibocsátású járművekkel való felváltására 

d. zöldprogramra, a levegő,- és a településtisztaságra 

e. felelős vízgazdálkodásra. 

 

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

figyelje a pályázati lehetőségeket és készítse elő a 2. pontban említett intézkedések 

finanszírozásának az Európai Unió vagy a Kormányzat forrásai terhére történő támogatását.  

 

4. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy középtávú (5 éves) 

klímavédelmi programot dolgoz ki a civil szervezetekkel. 

 

5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 

évente nyújtson be beszámolót a Képviselő-testülethez a fenti rendelkezések végrehajtásáról. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. pontra: azonnal 

2. pontra: 2020. március 31. 

3. pontra: folyamatos  

4. pontra: 2020. december 31. 

5. pontra: minden év november 1. 
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86. előterjesztés 

Döntés a Budaörsi Városi Televízió műsorszolgáltatásának támogatásáról 

 

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

hozta: 

 

55/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budaörsi Városi Televízió műsorszolgáltatásának támogatásáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaörsi Városi Televízió 

műsorszolgáltatását nem kívánja támogatni. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

96. előterjesztés 

Döntés a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának 

útfelújításával kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban közbeszerzési eljárásról 

 

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

hozta: 

 

56/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. a 

csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának útfelújításával 

kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban közbeszerzési eljárásról. 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fedezethiányra hivatkozva 

eredménytelennek hirdeti a Budakeszi Makkosmária településrész csapadékvíz elvezetésének 

tervezésére és kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárást.  

 

2.  Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete új, a Kbt. 112. §-a nyílt 

közbeszerzési eljárást indít, melynek tárgya a Budakeszi Makkosmária településrész 

csapadékvíz elvezetésének tervezése és kivitelezése. 

 

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

hogy a közbeszerzési eljárásban megfogalmazott műszaki alkalmassági kritériumokat vizsgálja 

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

Támogatási Szerződés módosítási kérelmet nyújtson be a támogató Pénzügyminisztérium 

számára, melyben a kivitelezési határidőt 2021. április 21-re kívánja módosítani. 

 

Felelős: 1., 2. és 4.pontok: dr. Győri Ottilia polgármester  

  3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző   

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

  3. és 4. pontok: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

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

hozta: 

 

57/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. a 

határozata a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának 

útfelújításával kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban közbeszerzési eljárásról. 
 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Kert 

utca felső szakaszának útfelújításának tervezése és kivitelezése közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában Bíráló Bizottság felállítására és az eljárás elbírálására. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester    

Határidő:  azonnal 

 

 

87. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2020. évi Üzleti tervének 

elfogadásáról, és a Budakeszi Város Önkormányzatával kötendő 2020. évi támogatási 

szerződéséről 

 

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

hozta: 

 

58/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2020. évi Üzleti tervének 

elfogadásáról, és a Budakeszi Város Önkormányzatával kötendő 2020. évi támogatási 

szerződéséről.  

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budakeszi Városfejlesztési és 

Városüzemeltetési Kft. 2020. évi Üzleti tervét jóváhagyja. 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a BVV Kft. 2020. évi támogatási szerződését jogi megfelelőség igazolását követően, 

valamint a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyása után aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

                   2. pont: Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyása után azonnal 

 

 

92. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 

munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

59/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Budakeszi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező 

költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló 

munkamegosztási megállapodások jóváhagyásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ávr. 9. § (5) és (5a) 

bekezdéseiben foglaltak alapján jóváhagyja a Budakeszi Polgármesteri Hivatal és a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, azaz   

 1. a Budakeszi Bölcsőde,  

2. a Mosolyvár Bölcsőde 

 3. a Budakeszi Egészségügyi Központ, 

 4. az Erkel Ferenc Művelődési Központ, 

 5. a Nagy Gáspár Városi Könyvtár, 

 6. a Pitypang Sport Óvoda, 

 7. a Szivárvány Óvoda 

közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló, a melléklet szerinti minta 

munkamegosztási megállapodás megkötését.  

 

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 
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98. előterjesztés 

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2020. évi munkaterve 

 

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

határozatot hozta: 

 

60/2020. (II. 20.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

2020. évre vonatkozó munkatervét melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős:  Bakács Edit Bernadett PKB elnök 

Határidő:  azonnal 

 

 

89. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Város Önkormányzata és a LIDL Magyarország Bt. közötti 

megállapodás módosításáról 

 

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

határozatot hozta: 

 

61/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

Budakeszi Város Önkormányzata és a LIDL Magyarország Bt. közötti megállapodás 

módosításáról 

 

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

Önkormányzata és a LIDL Magyarország Bt. között 2017. november 27-én kötött megállapodás 

módosítását a melléklet szerinti tartalommal. 

 

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

hogy a megállapodást jogi megfelelőség igazolását követően aláírja.  

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

88. előterjesztés 

Döntés a Petőfi u. 47. alatti ingatlan Érdi Tankerületi Központ által történő használatáról 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

62/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

a Petőfi u. 47. alatti ingatlan Érdi Tankerületi Központ által történő használatáról 
 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal 

ingyenes ingatlan-használati megállapodást köt az Érdi Tankerületi Központtal a 2092 

Budakeszi, Petőfi u. 47. szám alatti önkormányzati ingatlan vonatkozásában.  

 

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

1. pont szerinti ingatlan használati szerződés jogi megfelelőség igazolását követő aláírására. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester  

Határidő: 1. pont: azonnal 

 2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

103. előterjesztés 

Döntés a Meggyes utcai sebességcsökkentő küszöbök tárgyában 

 

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

határozatot elutasította: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2020. (II.27.) Kt. határozata 

a Meggyes utcai sebességlassító küszöbök kiépítésnek tárgyában 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Meggyes utcai 

sebességcsökkentő küszöbök átépítését íves keresztmetszetű menetdinamikai küszöbre. 

 

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

Meggyes utcai sebességlassító küszöbök engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére 

vonatkozó ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje meg: 

- Infra Solutions Bt 

- TANDEM Mérnökiroda Kft. 

- TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. 

- VARita Bt. 

 

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

munkálatokra bruttó 300.000,-Ft-ot keretösszeget biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 

2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi 

kiadások sora. 

  

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

hogy a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb árajánlatot tevővel az 1. pont szerinti 

szerződést jogi megfelelősség igazolását követően aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1. és 2. pontok: azonnal 

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

Döntés mérnöki tanácsadásra és szakértői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

63/2020. (II. 20.) 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. (II. 27.) Kt. határozata 

mérnöki tanácsadásra és szakértői tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 

megkötéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérnöki tanácsadásra és Szakértői 

tevékenységre Megbízási Szerződést köt az Infra Solutions Bt.-vel határozott időre, 

2020.12.31-ig. 

 

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

havonta bruttó 350.000,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18) rendelet 2. számú mellékletének 1.3. Dologi kiadások 

sora. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egy mérnöknapot meghaladó 

munka esetében eseti megbízásokat köt az Infra Solutions Bt.-vel, melyek értéke a projekt 

bekerülési költségre vetített %-os érték, amely: 

- 50.000.000,-Ft bekerülési költségig 2,2% 

- 50.000.000,-Ft – 100.000.000,- Ft bekerülési költségig 2% 

fedezete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 18) rendelet 2. számú 

mellékletének 1.3. Dologi kiadások sora. 

 

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

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

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

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

 2-3. pont: azonnal 

 4. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 


