
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 

Készült a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28.-i nyílt ülésén. 

 

Az ülés helye: Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme 

                       2093 Budajenő, Fő u. 1-3.  

 

 

Jelen vannak: Budai István polgármester 

  Lázár Miklós alpolgármester 

Bartos Gyárfás alpolgármester 

Kuli László képviselő 

Kompp György képviselő 

Püspök István képviselő 

Szatmáry László képviselő 

dr. Kovács Dénes jegyző 

  Buchoffer Ferenc NNÖ elnöke 

Mohai Mónika jegyzőkönyvvezető 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

Nyílt ülés: 

 

1.) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

2.) 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

3.) Döntés folyószámlahitel-keret igényléséről 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

4.) Belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző 

 

5.) Hulladékgazdálkodási terv hatályon kívül helyezése 

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző 

 

6.) Budajenő településrendezési eszközök módosítása, államigazgatási szervektől érkezett 

vélemények elbírálása 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

7.) Döntés „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázatról 

Előterjesztő: dr. Kovács Dénes jegyző 
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8.) Úttervező kiválasztása (Patak utca) 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

9.) Állásfoglalás Magtár nyílászáró felújítása pályázatról 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

10.) Tájékoztatás hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásról 

Előterjesztő: Budai István polgármester 

 

Budai István polgármester: Köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, megállapítja, hogy a 

testület a jelenlévő 6 fővel határozatképes és az ülést megnyitja.  

 

A napirendek tárgyalása előtt szeretnék tájékoztatást adni a tisztelt képviselőknek, hogy 

önkormányzatunknak el kell végezni a budajenői patak Zsíroshegyi és Kőfejtői mellékágak víz 

minőségének bevizsgálását a Közép-Duna völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség felhívására. A vizsgálatot az öt befolyási pontnál szükséges végrehajtani, amely 

összesen 698 500,-Ft + áfa összeget tesz ki. Nem kell megszavaznunk, mert törvényi kötelezettségünk. 

Ez nem tervezett kiadás. 

 

Van-e az elhangzott tájékoztatással kapcsolatosan kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Elmondja, hogy az ülésnek tíz napirendi pontja lett meghirdetve. Kérdezi, hogy van-e a 

napirendi pontokkal kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a meghirdetett napirendi pontokkal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal a 

napirendi pontokat elfogadta. 

 

NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 

 

1.) napirendi pont 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

 

Budai István polgármester: A gazdasági és fejlesztési bizottság az adórendelet módosítását 

részletesen megtárgyalta, a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A bizottsági ülés óta van-e 

esetleges további vélemény?  

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.)  
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Ki ért egyet az adórendelet módosításával? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 

az építményadóról és a telekadóról szóló 

20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, 

valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott 

felhatalmazása alapján az építményadóról és a telekadóról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 

 

Módosító rendelkezések 

1. § 

 

Az Ör. az alábbi IV. Fejezettel egészül ki, egyidejűleg a IV. Fejezet (Záró rendelkezések) számozása 

V. Fejezetre, a 12. § számozása pedig 14. §-ra változik: 

 

„IV. Fejezet 

Magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó különös szabályok 

 

Az adókötelezettség, az adó alanya  

12. § 

 

Adóköteles a Htv. 18. §-a alapján az az adóalany, aki a Htv. 19. § b) pontja alapján mentességet szerez 

a tekeadó fizetési kötelezettség alól. 

 

Az adó évi mértéke 

13. §  

 

Az adó évi mértéke: 28.145,-Ft/adótárgy.” 

 

Záró rendelkezések 

2. § 

 

(1) A jelen rendelet 2014. év január hónap 1. napján lép hatályba.  

 

(2) A rendelet 2013. november 30. napjáig ki kell hirdetni. 

 

 

Budai István 

polgármester 

dr. Kovács Dénes 

jegyző 
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A fenti rendelet 2013. év november hónap 29. napján kihirdetésre került. 

 

 Dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

 

INDOKOLÁS 

 

Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

az építményadóról és a telekadóról szóló 

20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét 

módosító 

17/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendeletéhez 

 

Általános indokolás 

 

A rendelet módosítása azon törvénymódosítás miatt vált szükségessé, mely a telekadó fizetése aló 

mentességet biztosított valamennyi telekre (így a nagy értéket képviselő belterületi építési telkekre is), 

miközben ezen telkek tulajdonosai ugyanúgy jogosultak a helyi közszolgáltatások igénybevételére, 

mint az építményadót fizetni köteles épület tulajdonosok, vagy a helyi iparűzési adót fizető helyi 

vállalkozások. E törvényi rendelkezés függetlenül a telek értékétől, a helyi viszonyoktól és az 

adóalany teherviselő képességétől biztosította a mentességet valamennyi adóalanynak a telek 

megművelése esetére, ezzel egy olyan adózói kört kialakítva, aki nem vállal részt a közös 

teherviselésből. 

 

Részletes indokolás 

 

Indokolás a rendelet  

1. §-ához 

 

A képviselő-testület álláspontja szerint sérti a közös teherviselés elvét, ha valamely adótárgy teljes 

adómentességet élvez önkényesen kiválasztott szempont alapján, miközben az adó alanya teljes körű 

hozzáférésre jogosult a helyi közszolgáltatásokhoz. Mindezekre tekintettel a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvényt 19. § b) pontja alapján mentességet szerző adóalanyokra bevezette a telekadónál 

jelentős mértékben kisebb összegű kommunális adót, ezzel biztosítva a közös teherviselés 

érvényesülésének elvét. 

 

Indokolás a rendelet  

2. §-ához 

 

A záró rendelkezéseket, így a hatályba léptető, és a kihirdetésre vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmazza. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 
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2.) napirendi pont 

2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 

 

Budai István polgármester: Önkormányzatunk költségvetési koncepciója kidolgozásra került. Nem 

tartom indokoltnak a számszaki tervet, az majd a költségvetésben jól látható lesz, ezért inkább a 

tendenciákat mutatja a beszámoló. Az előterjesztés néhány ponton módosításra szorult, ezeket a 

gazdasági és fejlesztési bizottság egyhangúlag elfogadta. Így a II. rész Bevételek 2.) pont b) bekezdés 

harmadik mondata az alábbiak szerint módosul: Az átengedett adó III. negyedéves teljesülése alapján 

2014. évre a 2013. évi bevételhez képest jelentős növekedéssel számolhatunk.  

A normatívák esetében változtatást eszközöltem a II. rész Bevételek 3.) a) pontjánál: Adóerő képesség 

függvényében pozitívan változhat a jelenlegi állás szerint. Ez azt jelenti, hogy ha a 2012. évet az 

adóerő képesség alapján vizsgálják, akkor kedvezőbb helyzetbe kerülhetünk a jövő évet illetően. 

Továbbá kiegészítésre került a III. rész 1.) pontja azzal, hogy a -Patak utca és a csomópont 

megépítése.  

A III. negyedéves gazdálkodásunkat tekintve időarányosak vagyunk minden területen, az 

adóbevételeink kicsit magasabbak a tervezettnél. 

Van-e még kérdés, észrevétel? 

(Kérdés, észrevétel nem volt.)  

 

Ki ért egyet a határozati javaslattal az elhangzott módosítások mellett? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat 2013. évi 

háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, és a 2014. évi költségvetési koncepciót és a 

következő döntést hozza:  

1.) Az Önkormányzat 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi.  

2.) A 2014. évi költségvetési koncepció a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik nap 

Felelős: polgármester, jegyző 

 

 

 

95/2013.(XI.28.) sz. határozat melléklete 

Budajenő Község Önkormányzatának 

2014. évi költségvetési koncepciója 
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A jelenlegi helyzetben a részletes koncepció kidolgozásához szükséges adatok még nem ismertek, 

mivel a jelen anyag elkészítésekor az Országgyűlés még nem fogadta el Magyarország 2014. évi 

költségvetési törvényét (így az állami támogatásokról, ill. a helyi- és átengedett központi adók 

elvonásának mértékéről nincs pontos ismeretünk). 

A koncepció benyújtásával egyidejűleg a Kormány meghirdette az Önkormányzatok adósságainak 

második átvállalását, de annak részletei még nem ismertek, így azt sem tudjuk, hogy a Budajenő 

Község Önkormányzatát terhelő, a szennyvíztisztító telep intenzifikálására megkötött, és a szennyvíz 

rendszer fejlesztésére megkötött koncessziós szerződésből eredő fizetési kötelezettséget átvállalja-e 

az állam. 

I. 

A költségvetési törvényjavaslat önkormányzati területtel kapcsolatos fő célkitűzései: 

1.) Folytatódik a közigazgatás átszervezésének végrehajtása. 2013. január 1-től változott az 

önkormányzati feladatok struktúrája, és ehhez illeszkedő intézményrendszer került kiépítésre 

(járások, közös hivatalok stb.). A járás által átvett feladatok nem jelentettek érezhető könnyítést 

sem a hivatal feladatellátásában, sem a kiadások terén. A közös hivatal feladat alapú 

finanszírozása nem teljesült teljes mértékben az ismert korábbi döntések miatt („városi lobby”), 

így a közös hivatal alulfinanszírozott. A jelenleg ismert költségvetési törvénytervezet kezelni 

igyekszik a problémát, annak elfogadása esetén e feladatra több normatíva várható, továbbá 

bevezetésre kerül az is, hogy a támogatást közvetlenül a közös hivatal kapja. 

2.) Köznevelés területén a településeken az óvoda maradt önkormányzati fenntartású intézmény, az 

iskola pedig állami feladat vállalásban került. A tényleges fenntartóváltás - amely az általános 

iskolai oktatás teljes átadását jelentette mind az oktatás (pedagógusok foglalkoztatása), mind pedig 

a vagyon működtetése tekintetében - 2013. január 1. napjával történt meg. A fenntartóváltás nem 

érintette a közétkeztetési feladatokat, így annak ellátása továbbra is az önkormányzat feladata 

maradt mind az óvoda mind pedig az iskola tekintettben. Erre a költségvetési támogatást kapunk 

az eddigi szabályokhoz (50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény, ingyenes étkezők stb.) 

hasonlóan, de e téren sem valósult meg a tervezett feladat alapú (100 %-os) finanszírozás, mivel 

az óvodai és közétkeztetési feladatokhoz kapott állami támogatást ki kell egészítenünk saját 

forrásból. A jelenleg hatályos költségvetési törvény is biztosított támogatást, valamint a jövő évi 

tervezet az ideihez képest többlet támogatást ígér.  

3.) A helyi adók és átengedett központi adók szabályozása tekintetében a nagy összegű elvonás 

jellemezte 2013. évet (helyi iparűzési adóból állami elvonás /beszámítás, 33 %/, valamint a 

lakosság által megfizetett SZJA eddig helyben maradó része teljes mértékben megvonásra került 

az önkormányzatoktól, továbbá a gépjármű adó helyben maradó része is 40%-ra csökken). A 

helyi adók tekintetében további elvonást nem tartalmaz a tervezet, azonban az elfogadott 

adótörvény módosítás kiterjesztett telekadó mentességi esete jelentősen érintheti az önkormányzat 

bevételeit (ezt az 1. naprend tárgyalta részletesen). 

4.) A közalkalmazotti és köztisztviselői illetményalapok változatlanok maradnak, bár tárgyalások 

folynak azok esetleges változásáról. 

5.) A 2014-ra is tervezett normatívák 2013-hoz viszonyítva – eddigi ismereteink szerint - alapvetően 

változatlanok maradnak, azonban a normatív állami támogatás tényleges összege csak a 

költségvetési törvény elfogadását követően válik ismertté.   
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Összességében a költségvetési törvénytervezet az önkormányzati szféra támogatásának tavalyi teljes 

átalakítását követően előállt helyzetet orvosolni igyekszik, és tartalmaz többlettámogatásokat, de – 

mivel a törvény is csak tervezete - településre lebontott adatok természetesen még nem ismertek. 

  

A költségvetési törvénytervezet szerint a polgármesteri hivatalok, illetve közös önkormányzati 

hivatalok feladatellátására a hivatalokban dolgozó személyek száma alapján 4,58 millió 

forint/év/főnek megfelelő támogatást adna az állam továbbra is, amely tartalmazza a hivatal dologi 

kiadásait is. A figyelembe vehető létszám a tervezet szerint megemelésre kerülne a kis 

önkormányzatok esetén (a mi közös hivatalunk esetén 2,5 fővel). 

Fő szabály, hogy az átadott feladathoz forrást is kell biztosítani (feladat alapú finanszírozás). Az 

adósságok további átvállalásával az állam a kötelező feladatokra az arányos költségkeretet tervezi 

biztosítani, azonban e tétel Budajenőre vonatkozó része (koncessziós szerződés) még a minisztériumi 

megkereséseim ellenére sem ismert.  

II. 

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítésekor figyelembe vettük  

- a központi költségvetés tervezetében leírt irányvonalakat, 

- a költségvetést befolyásoló törvénytervezetek javaslatait, 

- önkormányzatunk kötelező és önként vállalt feladatait,  

- a testület által elfogadott gazdasági program 2014-ben indokolt és megvalósítható céljait, 

- pénzügyi kereteinket.  

 

BEVÉTELEK 

1.)  Az intézményi működési bevételeket (intézményi térítési és bérleti díjak) a 2013. évi szint alatt 

javasoljuk figyelembe venni, nem számolva az egyszeri és jövőre már nem teljesülő bevételekkel, 

valamint az ÁFA bevételek egy részével, tekintettel az idei tényleges teljesítésre. 

2.) Sajátos működési bevételek esetében 

a) a helyi adók közül a telekadónál nem számolhatunk az ez évi kivetési szinttel, figyelembe 

véve a bevezetésre kerülő, a belterületi ingatlanok megműveléséből eredő mentességi esetet, 

amelyet csak kis mértékben kompenzál a bevezetendő kommunális adó A helyi iparűzési adónál 

növekedéssel számolhatunk egy ez évben bejelentkezett új nagy adózóra tekintettel. Az 

építményadó viszonylag stabil helyzete alapján változatlanul tervezhető. A III. negyedéves összes 

teljesülést figyelembe véve a 2013. évi teljesüléseknél nagyobb bevétellel számolhatunk. 

Jelentős az ezen adónemekből felhalmozott hátralék, amelynek döntő részét a telekadó hátralék 

teszi ki (ennek pedig legnagyobb része a Szőlődomb II. projekt egyes tulajdonosainak tartozása, 

valamint ezek közül is egy fő, hagyatéki eljárás alatt lévő adózóé a teljes hátralék közel fele). 

Utóbbi beruházás helyzetének eddigi változatlanságára a hátralék nem teljes mértékű behajtásával 

számoltunk, ugyanakkor az új végrehajtóval kötött szerződést követően erősödött végrehajtás 

eredményessége. Az ingatlanokon bejegyzett végrehajtási jog hosszú távon biztosítja a 

kintlévőségek fedezetét, azonban az ingatlan a jelenlegi gazdasági helyzetben nem jelent gyorsan 

mobilizálható vagyont. 

b) az egyetlen megmaradt átengedett bevétel a gépjárműadó. Kivetését 2013-as szinten felül 

tervezzük, tekintettel a bejelentkezett új adózó gépjármű forgalmára. 

Az átengedett adó III. negyedéves teljesülése alapján a 2014. évre a 2013. évi bevételhez képest 

jelentős növekedéssel számolhatunk.  

3.) Állami támogatások 
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a) a normatívák esetében – tekintettel a központi költségvetés tervezetére – jelentős változás a 

szociális és gyermekjóléti terület ellátási normatívák tárgyában nem várható. Az intézményi 

normatívákból származó bevétel várhatóan az ez évivel lesz azonos, nem számolva a 

közétkeztetésre tervezett plusz juttatásokat.  

A feladatalapú finanszírozás – amint az mostanra kiderült – nem valósult meg maradéktalanul, 

hiszen az állam által finanszírozott feladatokra kapott normatívákon felül 55 000 e Ft-ot kellett 

biztosítanunk a 2013. évi költségvetésben e feladatok ellátásához. 

Adóerő képesség függvényében pozitívan változhat a jelenlegi állás szerint. 

b) a társadalombiztosítási finanszírozásnál a védőnői szolgálat feladatellátását tervezhetjük, az 

inflációs emelkedéssel számolva. 

c) az egyéb működési célú átvett pénzeszköz rovatban kerülnek az önkormányzat és intézményei 

működéséhez, rendezvényekhez költségvetésen kívülről juttatott hozzájárulások tervezésre. Ezt 

összegszerűen – információ hiányában – nem vettük számba. 

4.) Felhalmozási bevételek meghatározóan vagyonértékesítésből, pályázatokból származó bevételek, 

amelyekre vonatkozóan konkrét testületi döntések szükségesek a költségvetés elkészítéséig. 

 

KIADÁSOK 

 

A kiadások tervezésénél figyelembe vettük: 

- a központi költségvetés tervezetében meghatározott irányokat,  

- az ellátandó feladatokat, 

- a 2013. évi tervszámokat és teljesítési arányokat. 

1.) A személyi juttatások terén, a létszám és az illetményalapok változatlanok maradnak (bár folynak 

jelenleg is tárgyalások a közalkalmazotti és közszolgálati tisztviselői illetmények rendezéséről). Soros 

előlépésekkel, jubileumi jutalmakkal, minőségi munka elismerésével számoltunk. Az esetleges 

bérkompenzációt külön és havonta kell igényelni.  

2.) A járulékok struktúra változásai még szintén nem elfogadottak, így azok a személyi 

juttatásváltozásokhoz viszonyítva változnak.  

3.) A szociális kiadások terén, a költségvetési törvénytervezet ismert változata szerint, jelentős 

változás nem várható. 

4.) Dologi kiadásoknál az ez évi tervekhez képest 5% előirányzat emelkedéssel számoltunk tekintettel 

az áremelkedésekre, és az egyéb, várhatóan a fogyasztókra - így az Önkormányzatra is – 

továbbhárított adók (tranzakciós-, telekommunikációs adó) fenntartására. (A központi költségvetés 3 

% körüli inflációval számol.) 

5.) A pénzeszköz átadásoknál a 2013. évi valós átadással számolunk. 

6.) Felhalmozási kiadások az elmúlt évekhez hasonlóan szintén nem került előirányzat 

meghatározásra. A koncepció későbbi része tartalmazza a feladatokat, amelyeket a konkrét 

előirányzatok, és pályázati lehetőségek ismeretében lehet majd rangsorolni. 

 

III. 

 

1.) A ciklusprogramból a szükséges és megvalósítható feladatokat figyelembe vételével 2014-ra a 

következő fejlesztési feladatokat ütemezi be:  

- új óvoda terveinek átdolgozása, 

- új óvoda önrészének biztosítása (sikeres pályázat esetén), 

- Patak utca és a csomópont megépítése, 
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- Patak u. – Rozmaring u. közötti járdaszakasz felújítása. 

Egyéb felújítások és beszerzések: igények és lehetőségek szerint. 

Pénzeszköz átadás: a testület döntése szerint. 

A felhalmozási feladatok megvalósításához keresni kell a pályázati lehetőségeket. 

2.) A 2014. évi költségvetés elkészítésekor biztosítani kell: 

- az önkormányzati intézmények működőképességét, 

- a kötelező- és önként vállalt feladatok ellátását,  

- a meghatározott felhalmozási feladatok megvalósítását, 

- a források biztosítását, különös tekintettel a kintlévőségek beszedésére, 

- a takarékos gazdálkodás elveinek érvényesítését. 

3.) A feladatok megvalósításához keresni kell a pályázati lehetőségeket és az önerő biztosítására a 

fedezetet – lehetőség szerint - meg kell teremteni a költségvetésben. 

4.) A költségvetési koncepció alapján a hivatal és az óvoda kezdje meg a 2014. évi tervezési 

munkákat. 

5.) A központi költségvetési törvény alapján készüljön el a hivatal és az óvoda elemi költségvetése és - 

az egyeztetési eljárások lefolytatása után - az Önkormányzat költségvetésének tervezete. 

6.) A 2014. évi költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló 

törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

 

Záradék: 

A jelen koncepciót Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2013. (XI. 28.) 

sz. határozatával fogadta el. 
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1. melléklet a 95/2013 (11.28.) önkormányzati rendelethez 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

   

 

2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásról 

    FŐTÁBLA 

  Budajenő Község Önkormányzat 
  B E V É T E L E K 

  
   

  
  

  

ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 

2013. évi 

előirányzat 

2013. évi módosított 

előirányzat 

2013.III. negyedévi 

teljesítés 

1 2 3 4 5 

I. Működési bevételek: 138 890 138 890 152 731 

1.  Intézményi működési bevételek 23 385 23 385 17 062 

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 115 505 115 505 135 669 

  2.1 Helyi adók 107 500 107 500 126 997 

  2.2 Átengedett központi adók 6 025 6 025 5 778 

  2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 980 1 980 2 894 

II. Támogatások 84 073 88 220 68 877 

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 84 073 88 220 68 877 

  1.1 Normatív hozzájárulások 84 073 88 220 67 820 

  1.2 Központosított előirányzatok       

      1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások       

      1.4 Fejlesztési célú támogatások vis maior       

      1.5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések     1 057 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 680 10 680 702 

  1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 10 300 10 300 321 

  2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei       

  3. Pénzügyi befektetések bevételei 380 380 381 

IV. Támogatásértékű bevételek 31 428 31 428 20 562 

  1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 4 080 4 080 3 594 

   - ebből tám.értékű műk.bev. Társ.bizt.alaptól 3 840 3 840 2 884 

  2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen: 27 348 27 348 16 968 

   - ebből tám.értékű felhalm.bev. Társ.bizt.alaptól       

  3. Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  27 348 27 348 16 968 

V. Véglegesen átvett pénzeszközök     5 121 

  1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*     5 121 

  2. Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről*       

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele   
  17 

  Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.+VI 265 071 269 218 248 010 

VII. 
Költségvetési hiány belső finanszirozására szolgáló pénzforg. nélküli 

bevételek: 
44 918 

44 918 44 216 

1. Előző éve pénzmaradványának igénybevétele 44 918 44 918 44 216 

   1.1 Működési pénzmaradvány 44 918 44 918 44 216 

   1.2 Felhalmozási pénzmaradvány       

2.         Működés célú hitel felvétele       

  2.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele       

3.         Felhalmozás célú hitel felvétele       

  3.1.Rövid lejáratú hitelek felvétele       

4. Függő, átfutó kiegyenlítő bevételek     347 

13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 309 989 314 136 292 573 



2. melléklet a 95/2013 (11.28.) önkormányzati rendelethez 

          Budajenő Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
  

        
I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege 

  

       
 Ezer forintban ! 

Bevételek       Kiadások       

Megnevezés 
2013. évi 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013.III. 

negyedévi 

teljesítés 

Megnevezés 
2013. évi 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013.III. negyedévi 

teljesítés 

Int. működési bevételek 23 385 23 385 17 062 Személyi juttatások 113 631 113 631 86 727 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei 63 005 63 005 65 239 Munkaadókat terhelő járulék 28 512 28 512 22 080 

Támogatások, kiegészítések 84 073 88 220 68 877 Dologi kiadások 75 023 75 023 59 782 

 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 31 428 31 428 20 562 Támogatásértékű műk.kiadás       

Előző évi pénzmaradvány 44 918 44 918 44 216 Társadalom- és szociálpol. jutt. 7 311 9 170 6 166 

Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről     5 121 Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre 4 475 4 475 3 532 

Támogatási kölcsön visszatérülése     17 Kamatkiadások       

        Tartalékok 16 349 18 637   

        Működési kölcsön       

ÖSSZESEN: 246 809 250 956 221 094 ÖSSZESEN: 245 301 249 448 178 287 

        
II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege 

  

       
 Ezer forintban ! 

Bevételek       Kiadások       

Megnevezés 
2013. évi 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013.III. 

negyedévi 

teljesítés 

Megnevezés 
2013. évi 

előirányzat 

2013. évi 

módosított 

előirányzat 

2013.III. negyedévi 

teljesítés 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 10 680 10 680 702 Felújítás 19 050 19 050 20 222 

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:       Intézményi beruházás 45 638 45 638 33 327 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési 

adó+építm.adó) 
52 500 52 500 70 430 Támogatásértékű felhalmozási kiadás       

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek       
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson 

kívülre 
      

Kölcsön visszatérülés       Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés       

Előző évi pénzmaradvány       Tartalékok       

        Hitel törlesztés       

Függő, átfutó bevételek     347 Függő, átfutó kiadások     -796 

ÖSSZESEN: 63 180 63 180 71 479 ÖSSZESEN: 64 688 64 688 52 753 

        
 

309 989 314 136 292 573 
 

309 989 314 136 231 040 



 

3.) napirendi pont 

Döntés folyószámlahitel-keret igényléséről 

 

Budai István polgármester: A bizottsági ülés óta ezzel kapcsolatosan plussz információ nincs. Van-e 

kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

1. Budajenő Község Önkormányzatának képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től történő 

folyószámlahitel felvételéről dönt. 

A hitel futamidejét és rendelkezésre tartott összegét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

- szerződéskötéstől 2014. szeptember 30-ig 25.000.000,-Ft összeg 

- 2014. október 1-től 2014. december 20-ig 4.000.000,-Ft összeg. 

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen 

belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb támogatásokat ajánlja fel, 

különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási 

jogszabályokat.  

Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és engedményezési 

szerződés megkötésére. 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt 

és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a 

költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során 

figyelembe veszi. 

 

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank 

Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és az engedményezési 

szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

4.) napirendi pont 

2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Budai István polgármester: Átadom a szót dr. Kovács Dénes jegyző úrnak. 
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dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm szépen. Minden év végén feladata a testületnek, hogy 

meghatározza az önkormányzat következő évi belső ellenőrzési tervét. Ezek elsősorban jogszabály-

szerűségi ellenőrzések lesznek a Hivatal és az egyetlen intézményünk, az Óvoda tekintetében. 

Továbbá az előterjesztésben kitértem arra, hogy szükséges egy független belső ellenőr foglalkoztatása, 

továbbá a belső ellenőrzés működéséhez forrás tervezése a jövő évi költségvetésbe. Az önkormányzati 

költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja  

a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi 

szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr;  

b) a társulás által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi  

szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.  

Budajenőn e feladatot korábban a kistérségi társulás keretében láttuk el, annak megszűnése miatt 

dönteni kell, hogy a fenti két forma közül melyikkel biztosítjuk e kötelező feladat ellátását a jövőben. 

A közös feladatellátásra javaslatot tettem korábban az új társulásunknak, a Budakörnyéki 

Önkormányzati Társulásnak, de eddig ez ügyben nem született döntés. 

Budai István polgármester: A következő BÖT ülésen fel fogom vetni ezt a kérdést.  

dr. Kovács Dénes jegyző: Ésszerű lenne, hiszen olcsóbb több önkormányzatnak egy közös belső 

ellenőr foglalkoztatása. 

 

Budai István polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

Ki ért egyet a határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a 2014. 

évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

Felkéri a polgármestert a terv belső ellenőrök részére történő megküldésére. 

 

Határidő: folyamatos (2014.) 

Felelős: jegyző  

 

Budajenő Község Önkormányzatának 

Belső Ellenőrzési Terve 

2014. 

I. Ellenőrzés tárgya:   az Önkormányzat és az intézményei gazdálkodásának, számviteli 

rendszere szabályozottságának ellenőrzése az új jogszabályi 

előírások tükrében 
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Az ellenőrzés célja: 

 

a gazdálkodásra, a könyvvezetés és beszámolási kötelezettségre 

vonatkozó előírások érvényesülésének vizsgálata  

Ellenőrizési időszak: 2012 – 2013 év. 

Az ellenőrzés típusa:  rendszerellenőrzés  

Az ellenőrzés ütemezése: 2014. I. félév. 

Az ellenőrzés módszere: adatbekérés, részben okmányokon, bizonylatokon alapuló 

(dokumentum alapú) ellenőrzés, szükség szerint mintavételen alapuló 

ellenőrzés, elemzés és helyszíni ellenőrzés.  

Az ellenőrzött szervek: Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda 

II. Az ellenőrzés tárgya: A munkaügyi iratok, nyilvántartások szabályszerűségi ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: 

 

A munkaügyi iratok és nyilvántartások megváltozott jogszabályi 

környezetre (közös hivatal létrehozása, pedagógus életpálya modell 

bevezetése stb.) tekintettel való szabályszerűségi vizsgálata  

Ellenőrizési időszak: 2013-2014 év. 

Az ellenőrzés típusa:  szabályszerűségi ellenőrzés. 

Az ellenőrzés ütemezése: 2014. II. félév. 

Az ellenőrzés módszere: adatbekérés, részben okmányokon, bizonylatokon alapuló 

(dokumentum alapú) ellenőrzés, szükség szerint mintavételen alapuló 

ellenőrzés, elemzés és helyszíni ellenőrzés.  

Az ellenőrzött szervek: Budajenő Közös Önkormányzati Hivatal, Óvoda 

 

 

5.) napirendi pont 

Hulladékgazdálkodási terv hatályon kívül helyezése 

  

Budai István polgármester: Átadom a szót dr. Kovács Dénes jegyző úrnak. 
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dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm szépen. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

rendelkezései alapján az önkormányzatot terhelő, az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési 

hulladék kezelésére irányuló, közszolgáltatási kötelezettség ellátása érdekében közbeszerzési eljárást 

indítottunk. A ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatási területére elkészített helyi 

hulladékgazdálkodási tervet. 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 

14/2005. (XI. 28.) sz. rendelete jelenleg is hatályos, azonban a fent hivatkozott új törvény rendelkezése 

szerint a helyi hulladékgazdálkodási tervet a szolgáltatónak kell elkészítenie. 

Budai István polgármester: Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

Ki ért egyet a hulladékgazdálkodási terv hatályon kívül helyezésével? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Budajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2013. (XII. 04.) önkormányzati rendelete 

a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 

14/2005. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezéséről 

 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésének 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 

 

Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 14/2005. (XI. 28.) önkormányzati rendelet. 

 

2. § 

 

A jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 

hatályát veszti.  

 

 

Budai István 

polgármester 

dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

A fenti rendelet 2013. év december hónap 4. napján kihirdetésre került. 

 

 dr. Kovács Dénes 

jegyző 

 

 



16 

 

6.) napirendi pont 

Budajenő településrendezési eszközök módosítása, államigazgatási szervektől érkezett 

vélemények elbírálása 

 

Budai István polgármester: Ezt a kérdést alaposan áttárgyaltuk a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság 

ülésén, amelyen a kidolgozást irányító műszaki főtanácsos és a főépítész asszony is részt vett. Az 

előzetes tájékoztatásra érkezett véleményeket a képviselő-testület 2013. június 26-i ülésén 

megtárgyalta, a tervezéshez szükséges döntéseket meghozta. Ezek figyelembevételével a TSZT, a 

HÉSZ és a hozzá tartozó szabályozási terv tervezete, a szükséges alátámasztó munkarészekkel együtt 

elkészült. Véleményezésre megküldtük a véleményezési eljárásban jogszabályban meghatározott, és 

részvételi szándékát kinyilvánító államigazgatási szerveknek, érintett területi és települési 

önkormányzatoknak, illetve a partnerek számára közzétételre került. A beérkezett vélemények alapján 

megállapítható, hogy a partnerek köréből a helyi egyesületek, szervezetek részéről észrevétel nem 

érkezett, a szomszédos települések részéről Telki község közölt közigazgatási területét érintő 

infrastrukturális kapcsolatokra vonatkozó észrevételt, továbbá az érdekelt államigazgatási szervek 

részéről jogszabályon alapuló kifogást emelő véleményt közöltek. Összességében elmondhatjuk, hogy 

néhány módosítástól eltekintve, komoly változtatást nem kell eszközölnünk.  

 

Korábbi döntésünket fenntartva töröljük Budajenő közigazgatási területéről a 1103 j. útra tervezett 

Telki felé eső körforgalmú csomópont és a körforgalomhoz csatlakozó út Budajenői szakaszát. A 

beterjesztett 1. számú határozati javaslat Budajenő polgárainak akaratát tükrözi, javaslom elfogadásra. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet az 1. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Telki Község Önkormányzatának véleményét megismerve, a képviselő-testület megerősíti 

65/2011.(IX.8.) sz. és 50/2013.(VI.26). sz. határozatait, azaz korábbi döntéseit fenntartva törli 

Budajenő közigazgatási területéről, a 1103 j. útra tervezett Telki felé eső körforgalmú 

csomópontot és a körforgalomhoz csatlakozó út Budajenői szakaszát, mint a Telki község 

területére tervezett, az M1 autópálya irányába tartó út egyik lehetséges megoldását. 

Indokolás: A Fejér Európa Kft. által készített tanulmányterv 7 lehetséges megoldást tartalmazott az 

M1 autópálya elérésére, melyből az egyik a hatályos terveken szereplő változat. Budajenői lakossága 

nem fogadta el ezt a megoldást, száznál több aláírással ellátott petícióval, több helyi civil szervezet 
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részéről érkezett tiltakozó levéllel fejezték ki egyet nem értésüket. Tekintettel arra, hogy területi 

szerkezeti tervekben ez az út nem szerepel, és a térségre vonatkozó, hatályos magasabb rendű tervek 

szerint más nyomvonalon is elérhetővé válik az autópálya, nem tartja képviselő-testület indokoltnak 

ezen nyomvonal megtartását. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 2. számú határozati javaslat az Állami Főépítészi Iroda észrevételeit 

tartalmazza, amelyet a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalt és egyhangúlag 

támogatja a javaslat elfogadását. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 2. számú határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

99/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján  

a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítészi Iroda 

véleményét, valamint az véleményre adott, az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tervezői és 

főépítészi javaslatokat megismerve, a következő döntéseket hozza:  

 

1) Az előzetes véleményezési szakaszban kiküldött 13. pont szerinti egyéb módosítási 

szándékokkal kapcsolatos alapvető kifogás merült fel övezeti átsorolás ellen, azaz a 

„különleges falusias övezet” bevezetése a „kisvárosias övezet” helyett. Az előbbi övezet 

szóhasználatban jobban jellemezné a kialakult, helyi jellegzetességet mutató állapotot, de 

magasabb rendű jogszabály (OTÉK) nem teszi lehetővé különleges területek esetén a 40 %-

nál magasabb beépítési mérték meghatározását. A kialakult állapotra, valamint a hatályos 

HÉSZ-ben megállapított beépítési paraméterekre tekintette a képviselő-testület sajnálattal 

veszi tudomásul, hogy nincs lehetőség a módosításra, ezért változtatási szándékát 

visszavonja. 

 

2) Az előzetes véleményezési szakaszban kiküldött 13. pont szerinti egyéb módosítási 

szándékokkal kapcsolatos alapvető kifogás merült fel a „különleges egyedi rendeltetésű 

övezet” beépítési % meghatározásával kapcsolatban az árpád-kori templom és a 

tűzoltószertár esetén, mert magasabb rendű jogszabály (OTÉK) nem teszi lehetővé 

különleges területek esetén a 40 %-nál magasabb beépítési mérték meghatározását. Mindkét 
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építmény védett,műemlék, illetve helyi védelem alatt álló épület, a beépítés mértéke kialakult, 

és jóval nagyobb az övezetre előírt mértéknél (tűzoltó szertár esetén 100%), a elbontásukra, 

vagy bővítésükre a jelen állapotban történő megőrzés okán nem kerül sor, ezért a képviselő-

testület kéri a „kialakult” mérték használatának jóváhagyását a beépítési % 

meghatároznál. 

 

3) A szerkezeti tervet érintő, állami főépítészi vélemény 7. pontjában felsorolt változások 

közül a képviselő-testületi változtatási szándékot fenntartja a következő esetekben és 

indokok alapján: 

 a település belterületi határának északi részén a kertvárosias lakóterület (Lke) 

területfelhasználásba került a korábbi különleges sport (Kspl) terület egy része, 

melynek indoka: a kialakult állapothoz (telekhatárhoz) illeszkedik az övezethatár. 

 a 12. számú módosításhoz kapcsolódóan (Szőlődomb területe) a korábbi zöldterületi 

(Z) besorolás nem szűnik meg, hanem az út nyomvonala és a zöldterület helyzete 

változik kissé, mely az megépült út nyomvonalának figyelembevétel történő 

pontosítás. 

 a Szőlőhegyi út - Szőlőskert u. - Sport. u. - Laska u. - Hosszúföldek u. által határolt 

területen a falusias lakóterület (Fl) kertvárosias lakóterületre (Lke) változott, melynek 

indoka és célja egy volt zártkerti területen tömbön belül kertvárosias övezetbe 

ékelődött falusaias lakóterület megszüntetése, így szomszédos ingatlanok hasonló 

övezeti besorolásával telekhatár-rendezések övezeten belül valósulhatnak meg. 

 a 1224/2 hrsz-ú ingatlan zöldfelületről (Z) falusias lakóterület (Fl) besorolású lett, 

melynek indoka: 2006-ban hátrányos változás történt a szabályozásban erre a telekre 

vonatkozóan, a cél ennek megszüntetése. 2006 előtt a telek beépíthető volt, melyet a 

tulajdonos meg is tett. 2006-ban ezt a jogot elvette a HÉSZ, mert feltételezte, hogy a 

felszíni csap. víz-, és útvezetés szükségessé teszi a telek igénybevételét. Időközben 

elkészült és részben megépült a felszíni vízelvezetés, mely a telek vonatkozásában 

kisebb területet vesz igénybe, és így kismértékű útnyomvonal változtatással együtt 

lehetőség van a beépíthetőségre. 

 a Hilltop sétány - Pátyi u. sarkán lévő (1311/6 hrsz-ú) terület a korábbi lakóterületből 

(Lke) különleges besorolásba került, melynek indoka hibajavítás, természetben ez az 

ingatlan üzemi terület, a magasabban fekvő lakóterületek víznyomásfokozó épülete 

található az ingatlanon. A lakóterület közműelhelyezési területté változik. 

 a 6. számú módosítás által érintett területen a korábbi zöldterületi (Z) besorolás 

megszűnt, melynek indoka a meglévő, kialakult állapot figyelemvételével történt 

változtatás, épület áll a területen. 

A Képviselő-testület felhívja a tervezőket, hogy fenti változásokat a tervdokumentáción 

vezessék át. 

 

4) A szerkezeti terv hatályos és tervezett állapota szerinti további változáshoz kapcsolódó 

képviselő-testületi szándékot az egyes államigazgatási szerv, illetve megyei főépítész 

véleményéhez kapcsolódó döntés tartalmazza. 

 

5) A helyi építési szabályzat módosítása tekintetében a képviselő-testület egyetért az 

előterjesztés 7. mellékletében részletezett, a tervezők és a főépítész javaslata szerinti 

pontosításokkal, és azok átvezetésével a dokumentációban. 
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6) a képviselő-testület nem fogadja el a helyi építési szabályzat módosítása során az alábbi 

észrevételeket a következő indokok alapján  

 13. észrevétel a saroktelek építési hely meghatározásra vonatkozik, a tervezett szabályt 

nem törli, mivel az előírás nem felmentést ad, hanem teljeskörűvé teszi a feltételeket. 

 15. észrevétel a medencék építési helyére vonatkozik, a tervezett szabályt nem törli, 

mivel az előírás szomszédok védelmében korlátozza az elhelyezhetőséget 

 17. észrevétel, a meglévő pincék közterület alatti építésére, megszüntetésére 

vonatkozik, , a tervezett szabályt részben nem törli, mert az OTÉK közterület alatt 

történő építésre vonatkozó szabályai nem a jelenlegi pincékre vonatkoznak, ezért az 

előírást megtartjuk, gazdaságosságra vonatkozó utalások elhagyásával. 

7) A Képviselő-testület felhívja a tervezőket, hogy az alátámasztó munkarészekben a tervezéssel 

és a módosítással érintett területeket egyértelműen határolják le és változtatás indokait fejtsék 

ki, valamint egészítsék ki a magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelést igazoló 

számításokkal. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 3. számú határozati javaslat az Örökségvédelmi Osztály észrevételét 

tartalmazza, amelyet a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság elfogadott, mert semmi olyan változtatást 

nem tartalmazott, ami az önkormányzat alapvető elképzeléseivel ellentétes lenne. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 3. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

100/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal, Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 

Örökségvédelmi Osztály véleményét megismerve az észrevételt elfogadja, felkéri és felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a jogszabályi hivatkozás tervezők általi javításáról intézkedjen. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 
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Budai István polgármester: A 4. számú határozati javaslat a Földhivatal véleményét tartalmazza, 

amellyel nem értünk egyet, de sajnos el kell fogadnunk. A Földhivatal továbbra is ragaszkodik a 

mezőgazdasági terület további fenntartásához, ezért a rekreációs övezet bővítése nem lehetséges, így 

muszáj visszavonnunk a rekreációs terület bővítésének szándékát. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 4. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala véleményét megismerve a képviselő-testület 3. sz. 

változtatási szándékát, azaz a meglévő rekreációs terület beépítésre nem szánt rekreációs területtel 

történő bővítésének szándékát visszavonja. A képviselő-testület felkéri a tervezőket, hogy végleges 

jóváhagyandó tervdokumentációt (szerkezeti és helyi építési szabályzat) jelen döntés értelmében 

készítsék el.  

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

 

Budai István polgármester: Az 5. számú határozati javaslat az Erdészeti Igazgatóság véleményét 

tükrözi, aki lényegében nem emelt jogszabályon alapuló kifogást az általunk megküldött terveken. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

Buchoffer Ferenc: Az Öregtemplom mögötti rész bevonásra került erdő területté. Az egy bálványfás 

terület. Erre az igazgatóság azt mondta, hogy erdő? 

 

Budai István polgármester: Igen, de ez még nem erdő, csak itt kell majd kialakítani. Ez a mélyárok 

belterületi részének kiváltásához csereterület. 

 

Van-e további kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 
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Ki ért egyet az 5. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága véleményét megismerve megerősíti 

48/2013.(VI.26) sz. határozatát, azaz a 044 hrsz-ú „erdő” művelésű földrészlet mindkét oldalról 

belterületi lakóterületekkel határolt keskeny sávja legyen közpark övezetbe sorolva, míg az erdő 

pótlására a beépítésre szánt terület északnyugati szélén, a már erdősítésre szánt terület bővítéseként 

kell biztosítani. A képviselő-testület egyetért a 2013.novemer 21-én kelt Erdészeti Igazgatóság részére 

megküldött módosítással a következő indokok alapján: 

Az erdőrészletek felcserélése, azaz a 044 hrsz-ú erdő belterületbe ékelődött részének az erdő 

művelési ágának megszüntetése, helyette az 1507/4 hrsz-ú közpark helyén telepítendő erdő hosszú 

távú települési célt szolgál, mert az erdőrészlet az új tervezett helyen a település lakóterületi részén 

kívül van, lezárja azt, egy keskeny pinceteleksor és út terület kivételével egy nagyobb véderdő sávhoz 

kapcsolódik. Ez a kialakuló erdősáv a lakott településrész észak-nyugati természetes határává 

válik. Így szervesebben illeszkedik a településszerkezet erdőrészleteihez. 

Természetesen a tervezett megszűnő erdőrészlet fái nem kerülnek kivágásra, csak az erdőrészlet a 

jelenlegi használatánál alkalmasabb, közérdekű települési funkciót kap: pihenő-sétáló parkká 

kívánjuk átalakítani, ami jobban illeszkedik az erdősávot közvetlenül körülvevő lakófunkcióhoz. 

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen döntés értemében a 

szükséges intézkedést megtegye. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 6. számú határozati javaslat a Pest Megyei Főépítész véleménye, 

amely minimális technikai és szabályozási kiegészítéseket tartalmaz. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 6. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 
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Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Pest Megye Közgyűlésének Elnöke Pest Megye Főépítésze véleményét megismerve megállapítja, 

hogy a vélemény határidőn túl érkezett, ugyanakkor a magasabb rendű területrendezési terveknek való 

megfelelés szempontjaira figyelemmel a véleményre adott, az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti 

tervezői válaszokat megismerve, a megyei főépítész véleményére adott tervezői válaszokat 

elfogadja, azaz a dokumentáció kiegészítésre kell kerüljön az alábbiakkal: 

 tervezéssel érintett tömbök és ezen belül a módosítással érintett területek pontos lehatárolása a 

hatályos és a tervezett állapot tervlapjain egyaránt, 

 indoklás minden módosítással érintett területre, 

 magasabb rendű jogszabályoknak való megfelelést igazoló számítások. 

 a hatályos tervekben rekreációs (Kre) övezetbe sorolt terület magasabb rendű jogszabályoknak 

megfelelő beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekké történő megosztásával, oly 

módon hogy az össz. beépítési paraméterek földrészletenként változatlanok maradjanak. 

A kiegészítések és a számítások elkészülte után, a dokumentáció ismételten bemutatandó Pest Megyei 

Főépítésznek.  

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza polgármestert, hogy a tervezői válaszoknak 

megfelelő, a terven és alátámasztó dokumentumokban történő, tervezők általi javításról, 

módosításról, kiegészítésről, pótlásról intézkedjen. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 7. számú határozati javaslat tartalmazza a Gkszp.2 övezetbe - az 

oldalhatáros beépítés miatt - biztosítani kell a kerítés építésének lehetőségét, amelyet a településképi 

véleménybe be kell építeni. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 7. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2013. (XI. 28.) számú határozata 
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Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Partneri észrevételt megismerve egyetért azzal, hogy a Gkszp-2 övezetben -az oldalhatáros beépítés 

miatt- biztosítani kell a kerítés építésének lehetőségét, felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

HÉSZ tervezet szöveges módosításáról intézkedjen. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 8. számú határozati javaslat a közigazgatási határon lévő telkek 

nagyságára irányul, amely szerint a kialakítható maximális nagyságú lakótelek, az övezetre előírt 

minimális telekméret háromszorosát teszi lehetővé ezeken a területeken. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 8. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban 

beérkezett vélemény alapján a következő döntést hozza:  

Partneri észrevételt megismerve egyetért azzal, hogy a település közigazgatási határával közvetlenül 

határos, beépítésre szánt lakóterületeken, a közigazgatási határral határos telkek esetén, a kialakítható 

maximális nagyságú lakótelek az övezetre előírt minimális telekméret háromszorosa lehessen. A 

Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a HÉSZ tervezet szöveges 

módosításáról intézkedjen. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 9. számú határozati javaslat szerint, a Budajenői-patak által 

szétdarabolt Fő utcai ingatlanok, patakon túli magánút megépítését a lakók nem támogatták. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 9. számú határozati javaslattal? 
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Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 7. sz. módosítási szándék, a kiszolgáló út felülvizsgálata ügyében, a 

tervdokumentáció véglegesíthetősége érdekében a következő döntést hozza: 

A kiszolgáló utat nem törli a hatályos tervből, de a nyomvonalát részben módosítja, a legyeztetett 

terveknek, azaz a 65, 68 és 69 hrsz-ú ingatlanok melletti nyomvonalnak megfelelően. 

Indokolás: 

A képviselő-testület a 22/2013.(III.21.) sz. határozatában egyetértett a Budajenői-patak által 

szétdarabolt Fő utcai ingatlanok patakon túli, önálló helyrajzi számmal rendelkező földrészletek 

megközelítését, és építési jogát biztosító hatályos HÉSZ-ben szereplő feltáró út törlésével abban az 

esetben, ha az érintett ingatlantulajdonosok megállapodást kötnek az önkormányzattal, melyben 

kinyilatkozzák, hogy nem kívánnak élni építési jogukkal és nem lépnek fel kárpótlási igénnyel az 

önkormányzat irányában a közúti kapcsolat hiánya miatt. A feltétel nem teljesült, a megállapodások a 

mai napig nem jöttek létre, annak ellenére, hogy a megállapodás tervezetét 2013. július hónapban az 

összes érintett ingatlantulajdonos megkapta. 

A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza polgármestert, hogy jelen döntés terven történő 

átvezetéséről intézkedjen. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Budai István polgármester: A 10. számú határozati javaslat alapján a Hilltop II. alatti Panoráma-

sétány megnevezésű terület kijelölésre kerül, erdőpótlás címén. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a 10. számú határozati javaslattal? 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el: 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Budajenő község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyában, a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38.§ szerinti véleményezési szakaszban a 

tervezők által következő döntést hozza:  
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A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 6.§ (2) szerint 

(2) az egyes településeken lévő, erdőterületként besorolt terület-felhasználási egységek nagysága - a 

település közigazgatási területére vetítve - összességében nem csökkenhet. 

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a tervezők által javasolt Hilltop II. terület alatti „Panoráma-

sétány” megnevezésű területet a szükséges mértékben erdőpótlásra jelölje ki, a 06//1 hrsz-ú erdőhöz 

kapcsolódó részen. 

 

Felelős: polgármester, főépítész 

Határidő: azonnal 

 

Köszönöm a kidolgozók és a Gazdasági és Fejlesztési Bizottság hatékony munkáját, valamint a 

képviselők bizottsági ülésen való részvételét, annak köszönhetően tudtunk ilyen dinamikusan haladni a 

HÉSZ tárgyalásával. 

 

7.) napirendi pont 

Döntés „Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázatról 

 

Budai István polgármester: Átadom a szót dr. Kovács Dénes jegyző úrnak. 

 

dr. Kovács Dénes jegyző: Köszönöm szépen. Az októberi ülésen már döntött a testület, hogy az 

önkormányzat induljon ezen a pályázaton. A döntést követően jelezte Budakeszi, hogy csatlakozni 

szeretne ehhez a konzorciumhoz, így részvételünk magasabb pontszámú elbírálását erősíthetné. 

Kiegészítésként még elmondom, hogy a konzorciumi megállapodásban foglaltak alapján, a tagok, 

gesztornak Budai István polgármester urat választották. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Budakeszi 

Város Önkormányzatának a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP 4.7.1-13, „Elektronikus 

helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése” pályázaton való részvételre Tökkel és Remeteszőlőssel 

létrehozott konzorciumhoz csatlakozását.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására.  

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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8.) napirendi pont 

Úttervező kiválasztása (Patak utca) 

 

Budai István polgármester: Önkormányzatunk a Patak utca útépítési-felújítási munkákhoz 

úttervezési ajánlatot kért, amelynek bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás 

volt. Ezek alapján a Peridon Tervező és Vállalkozó Kft. ajánlata került kiválasztásra. Az úttervezéshez 

csapadékvíz-elvezetési munkarész is tartozik, amelyre csak az AQUA CONSTRUCT Zrt.-től kérünk 

ajánlatot, mivel a cég a korábbi években már elkészítette Budajenő és Telki községek közös vízgyűjtő 

területére a két település felszíni vízelvezetési elvi engedélyezési tervét, valamint az arra épülő vízjogi 

engedélyezésre alkalmas tervdokumentációt, így a tervezési előzmények okán a legkedvezőbb 

ajánlatot tudja adni a szükséges vízelvezetési munkarész elkészítésére. A határozati javaslatban a 

694 000,-Ft+áfa összegű tervezési díj szerepel. Az azóta történt egyeztetések eredményeként 

részünkre kedvező változás állt be, mely szerint az ajánlati ár 611 500,-Ft+áfa összegre csökken, mert 

a közmű GENPLAN-t készítését az úttervező készíti el, azt a Peridon Kft. ajánlata már tartalmazza. 

Így kérem a 611 500,-Ft+áfa összeget megszavazni. Egyben tájékoztatom a tisztelt képviselő 

testületet, hogy ez az ajánlati ár még további 180 000,-Ft+áfa összeggel csökkenhet, amennyiben a 

hatóság nem teszi kötelezővé az ajánlati ár 5.4 és 5.5 pontjában felsoroltakat. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014 évre útépítési –útfelújítási és felszíni 

vízrendezési munkákat tervez a következők szerint: 

1. Budajenő Patak utca szilárd burkolatú kiépítése, a jelenlegi nyomvonal részbeni 

megváltoztatásával, valamint a Patak utca és 1103 j. országos közút (Kossuth Lajos utca) 

csatlakozásának átépítése 

2. Gyalogátkelőhely kiépítése az 1103. j úton a Kossuth Lajos utca, Patak utca és Fő utca 

kereszteződésénél, valamint a meglévő járdákhoz való kapcsolódó járdaszakaszok megépítése 

3. Budajenő Sport utca meglévő szilárd burkolatú út felújítása 

4. Az 1-3. pontokban ismertetett útépítéshez-felújításhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi útépítési és útfelújítási munkák 

tervezésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Peridon Tervező és Vállalkozó Kft-t bízza meg, az 

ajánlatkérés és árajánlat szerinti tartalommal. Tervezési díj 820 000,-Ft + áfa. 

Budajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi útépítési és útfelújítási 

munkákhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetési munkák tervezésével az Aqua Construct Zrt-t bízza 

meg, az árajánlat szerinti tartalommal. Tervezési díj 611 500,-Ft + áfa. 
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A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a szerződések megkötésére, az engedélyezési 

eljárások során az önkormányzat teljeskörű képviseletére, és az engedélyezési eljárásokhoz 

kapcsolódó költségek megfizetésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

9.) napirendi pont 

Állásfoglalás Magtár nyílászáró felújítása pályázatról 

 

Budai István polgármester: A Magtár nyílászáró felújítására benyújtott pályázatunk sikeres volt, de 

a teljes igényelt összeget nem ítélték meg az önkormányzatnak, ezért az önkormányzati önrész 

megnőtt, és a támogatási intenzitás 40 % alá csökkent. 

A megnövekedett önrészt is vállalta az önkormányzat az 58/2012. (VIII. 23.) sz. határozatában, de már 

csak azzal a feltétellel, hogy a megvalósítás határideje 2013. év vége.  

Ezt a projektet nem tudjuk bevállalni, mivel a nagyobb projekt nem valósult meg, így az egész 

műszaki tartalma megváltozott. A bővített műszaki tartalomra a 20 millió forint összegű költség nem 

áll rendelkezésre, továbbá a támogatottság is aránytalanul alacsonyabb lenne, ezért szükséges a 

pályázattól elállnunk. 

 

Kuli László képviselő: Még annyit tennék hozzá, hogy egy kicsit „előre dolgoztunk”, amikor 

megpályáztuk az NKA által kiírt pályázatot, bízva abban, hogy a nagyobb fejlesztés megvalósul. 

 

Budai István polgármester: Viszont annyi előnyünk származik az egész Magtár projektből, hogy 

rendelkezünk egy jó tervvel, erre a fedezet biztosítva lett adományból, amit nagyon köszönünk 

gaildorfi díszpolgárunknak Gerhard Schick úrnak, hiszen ezt a tervet a jövőben fel tudjuk használni, 

amennyiben lesz jelentősebb forrás a felújításra pályázatból vagy vállalkozói alapon. 

 

Lázár Miklós alpolgármester: Továbbra is fenntartom a Gazdasági és Fejlesztési Bizottságon 

elmondott véleményemet, hogy megfelelő indoklással alátámasztva írjunk levelet az NKA felé, hogy 

miért lépünk vissza a projekt megvalósításától. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a budajenői magtárépület részleges felújítása 

ügyében a következő döntést hozza: 
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Budajenő Község Önkormányzata eláll a 3235/01095 pályázati azonosítószámú, a Nemzeti Kulturális 

Alap Igazgatósága és Budajenő Község Önkormányzata között 2012. szeptember 18-án megkötött 

Támogatási szerződés szerinti támogatott projekt megvalósításától. 

A projekt visszavonásának indoka: a pályázatban bemutatott program egy nagyobb felújítási-

átalakítási tervhez illeszkedett, melynek pénzügyi fedezetét magánszemélytől származó forrás 

biztosította volna. A megállapodás nem jött létre, így ez a részfeladat csak jelentős költség többlettel 

valósulhatott volna meg. 

A megváltozott körülmények következtében az önkormányzatnak új tartalmú műszaki-gazdasági 

ütemezést kellett készítenie a megvalósításra, ami eltér a pályázatban bemutatott ütemezéstől, és a 

pályázati programmal egyidejűleg elvégzendő munkákat tartalmaz. Az egyidejűleg elvégzendő 

munkák többletköltségének pénzügyi fedezete nem áll rendelkezésre. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt visszavonása ügyében az önkormányzat 

képviseletére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10.) napirendi pont 

Tájékoztatás hulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatos törvényességi felhívásról 

 

Budai István polgármester: A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással fordult 

önkormányzatunkhoz a kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2014. január 1-től való 

ellátása ügyében, mivel a hulladékszállítási közszolgáltatás kötelező önkormányzati feladat, annak 

ellátása pedig kiemelten fontos közérdek. A fentiek szellemében – a Kormányhivatal törvényességi 

felhívását megelőzően - Tökkel és Remeteszőlőssel közösen indítottunk közbeszerzési eljárást a 

hulladékszállítási közszolgáltatás ellátására, amely eljárás folyamatban van. Várhatóan a december 9-i 

bontást követően dönthetnek a képviselő-testületek a beérkező ajánlatokról, és hirdethetik ki a 

közbeszerzési eljárás eredményét. Eddig egy komoly szolgáltató adta be pályázatát, a Depónia. Az 

biztos, hogy szolgáltatót kell választanunk, mert csak így tudjuk elkerülni azt, hogy a 

Katasztrófavédelem jelöljön ki részünkre szolgáltatót, és ebben az esetben valószínűsíthetően 30%-kal 

magasabb lenne a szemétszállítás díja. 

 

Buchoffer Ferenc NNÖ elnöke: A jelenlegi szolgáltató nem maradhat? 

 

Budai István polgármester: A Vértes Vidéke Kft. eddig nem adott be pályázatot. 

 

Van-e kérdés, észrevétel? 

 

(Kérdés, észrevétel nem volt.) 

 

Ki ért egyet a határozati javaslattal? 

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 egyhangú igen szavazattal az alábbi 

határozatot fogadta el:  
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Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2013. (XI. 28.) számú határozata 

 

A képviselő-testület tudomásul veszi a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét az 

önkormányzatok hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátási kötelezettségéről.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Kormányhivatalt a felhívás tudomásul 

vételéről, továbbá arról, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására kötendő szerződés 

megkötése érdekében indított közbeszerzési eljárás már folyamatban van, és megfelelő szolgáltató 

jelentkezése esetén várhatóan december közepén szerződés köthető. 

 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Budai István polgármester: Más napirendi pont nem volt, megköszönte a testület munkáját és az 

ülést bezárta.  

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Budai István        dr. Kovács Dénes  

 polgármester        jegyző  

 

 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

 

   Mohai Mónika 

jegyzőkönyvvezető 


