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Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 

2019. november 26-án megtartott rendkívüli ülésének határozatai: 

 

 

 

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

hozta: 

 

1/A/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

elnök-helyettesének Ohr Alajos bizottsági tagot választja meg.  

 

Felelős:  Bakács Edit Bernadett elnök  

Határidő: azonnal 

 

 

470. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 706/3 hrsz. ingatlan értékesítéséről 

 

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

hozta: 

 

1/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre terjessze be az 

előterjesztést. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő PKB ülés  

 

 

464. előterjesztés 

Döntés a 4284/1 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról 

 

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

hozta: 

 

2/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata a 4284/1 hrsz.-ú ingatlanból területrész tulajdonjogának átadásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi 4284/1 

hrsz.-ú, kivett hétvégi ház, udvar és egyéb épület megnevezésű ingatlanból hozzávetőleg 9 m2-

es földrészlet tulajdonjogának közterület illetve út céljára térítésmentes megszerzését. A 
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telekalakítási eljárások lefolytatásához szükséges telekalakítási, földmérési és földhivatali 

költségeket az Önkormányzat viseli.  

  

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

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

szerinti ingyenes 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 220.000,-Ft keretösszeget 

biztosít a felmerülő többletköltségek (geodézia, földhivatal) megfizetésére. 

  

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

     2. pont: a telekalakítási eljárás lezárultát követően 30 napon belül 

                 3. pont: az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében biztosítva 

 

 

451. előterjesztés 

Döntés a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban 

közbeszerzési eljárás megindításáról, többletforrás biztosításáról 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

. előterjesztés 

Döntés a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának 

útfelújításával kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban nyílt közbeszerzési eljárás 

megindításáról, többletforrás biztosításáról 

 

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

hozta: 

 

3/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca 

felső szakaszának útfelújításával kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban nyílt közbeszerzési 

eljárás megindításáról, többletforrás biztosításáról szóló határozatban szereplő ajánlattételi 

felhívásokat vizsgálja meg.  

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: soron következő testületi ülés  

 

 

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

hozta: 

 

4/2019. (XI. 26.) 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 Önkormányzat Képviselő-testületének … /2019. (XI. 28.) Kt. határozata 

csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának útfelújításával 

kapcsolatos kivitelezési munkák tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról. 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 113. §-a szerinti 

összefoglaló tájékoztatással induló nyílt közbeszerzési eljárást indít, melynek tárgya a 

csapadékvíz gazdálkodás pályázattal és a Kert utca felső szakaszának útfelújításával 

kapcsolatos munkák kivitelezése. 

 

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

ajánlattételi felhívásokat az alábbi ajánlattevők részére küldje meg: 

- Hornyák Útépítő és Szolgáltató Kft. (2890 Tata, Janek Géza utca 8-10.) 

- ÚTKORONA Kft. (2072 Zsámbék, Jóvilág utca 50.) 

- MONOVIA Bt. (1021 Budapest, Üdülő út 19/b.) 

- Plastiroute Kft. (2600 Vác, Külső Rádi út (hrsz. 5557) 

 

3.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a PM_CSAPVIZGAZD_2017/7. 

sz. támogatási szerződés, valamint a többlettámogatáshoz szükséges feltételek 

figyelembevételével a projekt megvalósítására további bruttó 61.106.306,-Ft többletforrást 

biztosít maximálisan. 

 

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

hogy a 3. pont szerinti összeget tervezze be az önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. 

        

5.   Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pont szerinti kivitelezésre 

bruttó 465.121.013,- forint keretösszeget biztosít, melynek fedezete a pályázati támogatás és a 

vállalt önerő. 

 

Felelős:  1.,2.,3., és 5. pontok: dr. Győri Ottilia polgármester  

 4. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző  

Határidő: 1. és 2. pontok: a döntést követő 15 napon belül 

 3. és 5. pontok: azonnal 

 4. pont: a 2020. évi költségvetés elfogadása 

 

 

448. előterjesztés 

Döntés együttműködési megállapodás módosításáról 

 

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

hozta: 

 

5/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésig tételesen 

sorolja fel, hogy a 27 millió forintos önkormányzati hozzájárulásból mi valósul meg.   
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Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: soron következő testületi ülés  

 

 

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

hozta: 

 

6/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata együttműködési megállapodás módosításáról 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy bruttó 27.000.000, - Ft erejéig a megállapodás keretében elvégzendő munkákra a 2020. 

évi költségvetés terhére kötelezettséget vállaljon és ehhez kapcsolódóan a megállapodás 

módosítását jogi megfelelőség igazolása mellett aláírja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

449. előterjesztés 

Meglévő napelemek monitoring rendszerének kiépítése és éves üzemeltetése 

 

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

hozta: 

 

7/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre terjesszen be 

részletesebb előterjesztést a meglévő napelemek monitoring rendszerének kiépítése és éves 

üzemeltetése tárgyában. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő PKB ülés  

 

 

461. előterjesztés 

Döntés a BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosításáról 

 

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

hozta: 

 

8/2019. (XI. 26.) 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 /2019. (XI. 28.) Kt. határozata 

a BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének módosításáról 

 

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

Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatásának összegét bruttó 2.436.696. - Ft-tal megemeli, 

melynek fedezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) 

rendeletének általános tartalék sora. A BVV Kft. 2019. évi támogatási szerződésének 

módosított összegét 2019. december hónapban egyedi támogatás formájában adja át. 

  

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

hogy az 1. pont szerinti támogatási szerződés módosítását jogi megfelelőség igazolását 

követően aláírja. 

 

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

Határidő:  1. pont: azonnal 

               2. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 

 

439. előterjesztés 

Döntés az óvodákban és bölcsődékben kiosztható év végi jutalomkeretről 

 

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

hozta: 

 

9/2019. (XI. 26.) 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. (XI.29.) Kt. határozata 

az óvodákban és bölcsődékben kiosztható év végi jutalomkeretről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodák és bölcsődék 2019. 

évben várhatóan fel nem használt előirányzatként rendelkezésre álló összegből az alábbiak 

szerint határozza meg az egyes intézmények tekintetében a kifizethető bruttó jutalom, valamint 

a szociális hozzájárulási adó összegét: 

 

Intézmény Létszám Keret összesen 
72.000.- Ft/fő 

Szociális 

hozzájárulási adó 

Pitypang Sport Óvoda 48 3 456 000 604 800 

Szivárvány Óvoda 30 2 160 000 378 000 

Budakeszi Bölcsőde 12 864 000 151 200 

Mosolyvár Bölcsőde 24 1 728 000 302 400 

Összesen 114 8 208 000 1 436 400 
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2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az intézményvezetők év végi jutalmának tekintetében saját hatáskörben döntsön. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az egyes intézmények 

vezetőit, hogy a jutalomkeret felhasználásánál vegyék figyelembe az egyes munkavállalók év 

közbeni teljesítményét is. A felosztására vonatkozó döntésüket 5 napon belül küldjék meg a 

Polgármesteri Hivatal részére.  

 

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

 3. pont: intézményvezetők 

Határidő:  1. - 2. pont: azonnal 

 3. pont: határozat meghozatala után 5 napon belül 

 

 

 

 

 

 

460. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 3 igen, 1 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi 

határozatot hozta: 

 

10/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek: 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (XI. 28.) Kt. 
határozata a Budakeszi 959 hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerinti 

ingatlanokat értékesíteni kívánja. 

2.  

 

 

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

gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati kiírás megjelentetéséről a varoshaza.budakeszi.hu 

weboldalon, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Budakeszi Hírmondóban, 

továbbá az ingatlanok értékesítéséig folyamatosan gondoskodjon ingatlan hirdetés feladásáról 

a www.ingatlan.com című internetes oldalon, melyre a fedezetet az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló rendelete alapján biztosítja. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

cím hrsz. megnevezés 
teljes 

alapterület 
m2 

minimálár pályázati 

kiírás 

2092 
Budakeszi, Erdő 

utca 70. 

959 kivett 
lakóház, 

udvar 

1035 m2 nettó 45.100.000,- 
Ft +ÁFA 

nyílt 
licites 

pályázat 
 

http://www.ingatlan.com/


7 

 

Határidő: 1. pont: azonnal 

2. pont: azonnal 

 

 

466. előterjesztés 

Döntés a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” pályázattal kapcsolatban a 307/2019. (VII. 25.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

11/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” pályázattal kapcsolatban a 307/2019. (VII. 25.) Kt. határozat 

módosításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 307/2019. (VII.25.) Kt. határozat 

2. számú pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 

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

Budakeszi 074/91 hrsz.-ú, 074/92 hrsz.-ú, 074/100 hrsz.-ú és 074/142 hrsz.-ú ingatlanok 

tulajdonosaival, tulajdonosi joggyakorlóval, vagyonkezelővel személyesen vagy írásban 

egyeztessen az érintett területrészeinek tulajdonba vételére vonatkozóan legfeljebb 2.000,-

Ft/m2 áron meghatározva. 

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

hogy amennyiben az ingatlanok tulajdonosai, tulajdonosi joggyakorló, vagyonkezelő nem 

kívánnak élni a felajánlással, akkor a HÉSZ módosítását követően a kisajátítást pótló adásvételi 

szerződést írásban küldje meg részükre azzal a felhívással, ha 30 napon belül nem küldik vissza 

aláírva, akkor Budakeszi Város Önkormányzata kisajátítási eljárást fog kezdeményezni.” 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 307/2019. (VII. 25) Kt. 

határozatát az alábbi 5. ponttal egészíti ki:  

„5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adásvételi szerződések 

megkötéséhez 5.230.000 Ft fedezetet biztosít a 2020. évi költségvetés terhére, melynek 

betervezésére felkéri a Polgármesteri Hivatalt.” 

 

Felelős:  1. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

                 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1. pont azonnal 

    2. pont: 2020. évi költségvetés elfogadása 

 

 

467. előterjesztés 

Döntés az iskolabusz-szerződés megkötéséről a 2020-as esztendőre 
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

12/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata az iskolabusz-szerződés megkötéséről 2020-as esztendőre 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tóni-busz Szolgáltató Kft-vel 

iskolabusz járat biztosítása céljából kötött vállalkozási szerződést 2020. július 15. napjáig 

meghosszabbítja. 

 

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

megrendelésére bruttó 3 millió Ft keretösszeget 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 a 2020. évi költségvetésbe. 

 

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

 3. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: 1-2. pont:  azonnal 

 3. pont: 2020. évi költségvetés elfogadása 

 

 

434. előterjesztés 

Döntés a Makkos Mária–Maria Eichel című ünnepi kiadvány megjelentetésének 

támogatásról 

 

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

hozta: 

 

13/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata a Makkos Mária–Maria Eichel című ünnepi kiadvány megjelentetésének 

támogatásról 

 

1.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Makkos Mária–Maria Eichel 

című ünnepi kiadvány megjelentetését 30 db könyv megvásárlása formájában 180.000.- Ft 

összeggel támogatja, melynek fedezete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. 

(II.15.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklet Általános tartalék sora. 
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2.      Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

1. pont szerinti döntésről a Budapest-Zugligeti Egyesület elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1. pont: azonnal 

  2. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 

 

 

 

 

435. előterjesztés 

Döntés az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület támogatásáról 

 

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

hozta: 

 

14/2019. (XI. 26.) 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. (XI.28.) Kt. határozata 

az ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület támogatásáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utófinanszírozás keretében bruttó 

228.000,- Ft támogatást nyújt az  ESZEMKÁ Közhasznú Egyesület részére a Széchenyi István 

Általános Iskola első osztályos tanulóinak részére adott iskolai pólók készítésére.. A támogatás 

fedezete az Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. 

számú általános tartalék sora. 

 

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

hogy a támogatási szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

  

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

446. előterjesztés 

Döntés Budakeszi Városközpontjában ideiglenes jégpálya létesítéséről 

 

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

hozta: 

 

15/2019. (XI. 26.) 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 …/2019. (XI.28.) Kt. határozata 

Budakeszi Városközpontjában ideiglenes jégpálya létesítéséről 
 

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

hogy a jégpálya kialakítására a legkedvezőbb ajánlatot adó Négy Évszak Sportiskola Kft-vel a 

vállalkozói szerződést a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 

 

2. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jégpálya kialakításához, valamint 

a kialakításhoz szükséges egyéb munkálatok elvégzésére bruttó 8.128.000,- Ft költségkeretet 

biztosít. A kiadások fedezete a 2019. évben felmerülő költségek tekintetében az önkormányzat 

2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendeletének 2. számú 

melléklet 1.3 Dologi kiadások sora, a 2020. évben esedékes kiadások tekintetében pedig az 

önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe szükséges azokat betervezni.   

  

Felelős:     dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

457. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi 2747 helyrajzi számon található régi szennyvíztisztító telep 

rekultivációjához és kármentesítéshez szükséges forrás biztosításáról 

 

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

hozta: 

 

16/2019. (XI. 26.) 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. (XI.28.) Kt. határozata 

Budakeszi 2747 helyrajzi számon található régi szennyvíztisztító telep rekultivációjához 

és kármentesítéséhez szükséges forrás biztosításáról 

 

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

hogy a 200/2019. (V.30.) Kt. határozatában nyertesként kihirdetett OTP Bank Nyrt által adott 

ajánlatban szereplő rendelkezésre tartási dátum 2020. december 31-re módosításáról 

intézkedjen. 

 

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

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, az adósságot 

keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) 

Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a 

hitelfelvétel engedélyeztetési eljáráshoz szükséges dokumentumok összeállításáról és 

benyújtásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon. 

 

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

hogy az 1. pont szerinti kölcsönszerződést a 2. pont szerinti kormány engedély kiadását 

követően a jogi megfelelőség igazolását követően aláírja. 
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Felelős: 1., 4. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

 2. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 3. pont: dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő: 1., 4. pont: azonnal 

 2. pont: azonnal 

 3. pont: kormány engedélyt követően azonnal 

 

 

 

 

 

452. előterjesztés 

Javaslat a Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz elvezetésének fejlesztési 

pályázattal érintett ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a 

vonatkozó településrendezési eszközök módosításának az indításáról   

 

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

hozta: 

 

17/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata a Budakeszi, Máriamakk városrész csapadékvíz elvezetésének fejlesztési 

pályázattal érintett ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a 

vonatkozó településrendezési eszközök módosításának az indításáról 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja a csapadékvíz elvezetésének fejlesztési pályázattal érintett Budakeszi, 7151, 7152, 

7153, 7154 és 7193/2 helyrajzi számú ingatlanok területét. 

 

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

hogy az 1. pontban foglalt területre a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó 

eljárását megindítsa és a partnerségi egyeztetést lefolytassa. 

 

3. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a határozat melléklete 

szerinti tartalommal Budakeszi Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervének az 1. 

pontban foglalt ingatlanokra vonatkozó tervezői ajánlattételi felhívást. 

 

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

ponthoz kapcsolódó árajánlat bekérőt az alábbi cégeknek küldje meg: 

- KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. (Bp., Üllői u. 455.) 

- CompArt Stúdió Kft. (Bp. Bécsi út 88-90.) 

- Z.É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft.  (3123 Cered, 

Vörösmarty u. 4.) 

- PESTTERV Pest Megyei Terület-, Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085 

Budapest, Kőfaragó u. 9. (IV. em.) 
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5. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott 

területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására 1 millió Ft keretösszeget 

biztosít. Ennek fedezete az önkormányzat 2020. évi költségvetés terhére. 

 

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

hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó céggel a szerződést, ügyvédi ellenjegyzést követően aláírja. 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 

Határidő:  1-3. pont: azonnal 

 4. pont: a döntést követő 5 napon belül 

 5-6. pont: 2019. december 14. 

462. előterjesztés 

Döntés a Budakeszi Sportpályán építendő 400 m-es futókör és sportpark világításának 

tervezéséről 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag igen szavat nélkül, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta: 

 

18/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

az alábbi határozati javaslat elfogadását nem javasolja a Képviselő-testületnek: 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (XI. 28.) Kt. 

határozata a Budakeszi Sportpályán építendő 400 m-es futókör és sportpark 

világításának tervezéséről 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalkozási szerződést köt a 

Tromos E Mérnökiroda Bt-vel, a mellékelt árajánlat szerinti tartalommal, a Budakeszi 

Sportpályán építendő 400 m-es futókör és sportpark világításának tervezésére vonatkozóan. 

 

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

munkálatokra bruttó 1.841.500,-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 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 

 2. pont: azonnal 

 4. pont: az önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása 

 

 

465. előterjesztés 

Döntés a Hajnalka utcában közvilágítás fejlesztéséről  
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

 

19/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága 

felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg, hogy hol vannak hiányosságok a 

közvilágításban, állítson fel egy sorrendet, illetve vizsgálja meg, hogy hol lehetséges a 

megújuló energiát alkalmazni. 

 

Felelős:     dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

Határidő: következő PKB ülés  

 

 

440. előterjesztés 

Döntés az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

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

hozta: 

 

20/2019. (XI. 26.) 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. (XI. 28.) Kt. 

határozata az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről 

 

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

elfogadja Budakeszi Város Önkormányzatának 2020. 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: azonnal 

 

 

. előterjesztés 

Döntés a VEKOP közlekedésfejlesztés pályázat pótmunkái tárgyában 

 

A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

. előterjesztés 

Döntés Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3118 hrsz-ú 

ingatlantulajdonosi hozzájárulásáról szóló 213/2019. (V.30.) Kt. határozat módosításáról 
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A jelenlévő 5 fő bizottsági tag 5 igen, nem szavazat és tartózkodás nélkül szavazta meg a 

napirendi pont levételét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zárt 

441. előterjesztés 

Döntés a Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 3047/2 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosi hozzájárulásáról szóló 527/2018. (XII. 20.) Kt. határozatának 

módosításáról 

 

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

hozta: 

 

21/2019. (XI. 26.) 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. (XI.28.) Kt. határozata 

a Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó 527/2018. (XII. 20.) Kt. 
határozatának módosításáról 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint módosítja a 

Makkosmária csapadékvíz elvezetésének kiépítésére szóló 527/2018. (XII. 20.) Kt. határozatát. 

Az első pont első mondatát visszavonja, az 1. pont a következő ponttal egészül ki: 

1. A csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó pályázat eredményes megvalósítása 

érdekében a Budakeszi 3047/2 hrsz.-ú, kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű 

ingatlant (64 m2) közterület, út részére legfeljebb bruttó 13.000,- Ft/m2 ellenérték fejében 

megvásárolja. 

 

2. Az 527/2018. (XII.20) Kt. határozat 2. pontja helyébe a következő pont lép:  

„Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a csapadékvíz elvezetésének kiépítésére vonatkozó pályázat eredményes megvalósítása 

érdekében a 3047/2 hrsz.-ú kivett közforgalom elől elzárt magánút megnevezésű ingatlan 

tulajdonosaival a tulajdonjog átruházási szerződés jogi megfelelőség igazolását követő 

aláírására.” 

 

3. Az 527/2018. (XII. 20.) Kt. határozat 3. pontja helyébe a következő pont lép:  

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

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 15.) rendelete alapján további bruttó 960.000,- Ft 

keretösszeget biztosít a felmerülő többletköltség (vásárlás) megfizetésére.” 

 

Felelős:  dr. Győri Ottilia polgármester 



15 

 

Határidő:  1. pont: azonnal 

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

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

 

 

Zárt 

Vagyonnyilatkozatok megtekintésére vonatkozó kérelmek 

 

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

hozta: 

 

22/2019. (XI. 26.) számú Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozat: 

 

1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Költségvetési 

Bizottsága felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a soron következő bizottsági ülésre készítse 

el a vagyonnyilatkozatok megtekintésére vonatkozó rendelettervezetét. 

 

2. A vagyonnyilatkozatok megismerése iránti kérelmekről az 1. pont szerint elfogadott 

szabályok alapján, az elfogadást közvető ülésen tekinthetik meg a vagyonnyilatkozatokat. 

 

Felelős:     1. pont: dr. Szelenczy Gabriella jegyző 

 2. pont PKB elnöke 

Határidő: 1. pont: következő PKB ülés  

 2. pont: elfogadást követő PKB ülés 


