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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 31/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

a Képviselő-testület 2010. december 1-jén (szerdán) 17 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános  ülésén hozott döntésekről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly ÁMK 
 
 
 
19/2010.(XII. 2.) sz. Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok tiszteletdíjáról 
szóló 19/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét 
 
480/2010.(XII.1.) Kt. határozat 
 Fennálló hitelszerződés technikai módosítása 
  
481/2010.(XII.1.) Kt. határozat 
 A 410/2010.(XI.26.) Kt. határozat mellékletének módosítása (kommunális 
 hulladék) 
 
482/2010.(XII.1.) Kt. határozat 
 Burgonya, vöröshagyma adomány vásárlásához többletforrás biztosítása 
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 31/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2010. december 1-jén (szerdán) 17 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 
 
Az ülés helye: Kós Károly ÁMK 
 
Jelen vannak: Rogán László polgármester 

Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Dr. Novotny László képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet 
vezetője 
Dr. Papp Judit, a Szervezési és Képviselő-testületi 
Iroda vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
Homor István beruházási osztályvezető 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Ferenc Zsuzsa 
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Napirendi javaslat: 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására  

 270/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

2. Javaslat fennálló hitelszerződés technikai módosítására  

 271/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat az Észak-Déli Regionális gyorsvasút engedélyezési eljárásával 

kapcsolatos állásfoglalás kiadására  

 272/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
4. Javaslat a 410/2010.(XI.26.) Kt. határozat mellékletének módosítására  

 273/2010.(XII.01. )számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

5. Javaslat a burgonya, vöröshagyma adomány vásárlásához többletforrás 

biztosítására a „rendelkezésre állási támogatás” keret terhére  

274/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

6. Javaslat a 2010. július 6. – október 3. közti eseményekről szóló jelentés 

megvitatására. (Zárt ülésen tárgyalandó) 

277/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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7. Javaslat az óvoda beruházás helyzetéről szóló beszámoló megvitatására 

(Zárt ülésen tárgyalandó) 

 275/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

8. Javaslat a Kaláz Kft. működésének átalakítására (Zárt ülésen 

tárgyalandó) 

 278/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

9. Jelentés közös megegyezéssel történő szerződésbontásra a Budakalászi 

Közmű Üzemeltető Kft. ügyvezetőjével (Zárt ülésen tárgyalandó) 

 276/2010.(XI.23.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

10. Javaslat döntéshozatalra a Budakalászi Kábel TV Kft. ügyében (Zárt 

ülésen tárgyalandó) 

 279/2010.(XII.01.)számú előterjesztés 

 Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 18 óra 25 perc.) 
 
Rogán László polgármester: Jó estét kívánok mindenkinek! Köszöntöm 
minden képviselőtársamat, Budakalász lakosságát, a televíziónézőket, a hivatal 
itt megjelent munkatársait. A december 1-jei rendkívüli testületi ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy a testület 11 fővel, teljes létszámban 
határozatképes. 
A meghívóban 10 napirendi pontot küldtünk ki, amiből a 3. pontot visszavonom. 
Kérdezem, hogy bárkinek a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétele, 
hozzászólása. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, kérem a Képviselő-
testületet, hogy szavazzunk a napirendről. Aki elfogadja ezt a 9 napirendi 
pontot, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy 11 egyhangú igen 
szavazattal a napirendet elfogadtuk. 
 
 

A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 
 
 

1. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 

tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotására  

 270/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 Írásos anyag csatolva. (1. sz. melléklet) 
 

Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A törvényi 

rendelkezés értelmében a képviselői létszám lecsökkent, ugyanakkor az egy 

képviselőhöz tartozó választói körzet nagyobb lett, a feladatok pedig nem 

csökkentek. Ennek okán a képviselői tiszteletdíj emelésére teszek javaslatot. 

Minden képviselőtársam megkapta az előterjesztést. Akinek hozzászólása van, 

az kérem, tegye meg. (Nincs jelentkező.)  

Szeretném elmondani a tisztelt televíziónézőknek, hogy ez a rendeletalkotási 

javaslat Budakalász Város Önkormányzata számára körülbelül havi 400 ezer 

forint megtakarítással jár, még a szeptemberi kifizetéshez képest is. 

Amennyiben nincs hozzászólás, felolvasom a rendeletalkotási javaslatot: 

(Felolvassa.) Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
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19/2010.(XII. 2.) sz. Önk. rendelet: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 
önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (XII. 2.) önkormányzati rendeletét.  

 

A rendelet szövegét külön melléklet tartalmazza. 

 

 

2. Javaslat fennálló hitelszerződés technikai módosítására  

 271/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (2. sz. melléklet) 

 

Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Két önkormányzati 

beruházás, a Fabro-ház átalakítására és a Széchenyi utca rekonstrukciójának 

finanszírozására kötött szerződésben a lejárati idő nem egyezik meg, ezért a 

szerződésünket módosítani szükséges.  

Amennyiben bárkinek hozzászólása, javaslata van a napirendi ponthoz, az 

kérem, tegye meg. (Senki sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a 

határozati javaslatot: (Felolvassa.) Aki 

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

480/2010. (XII.01.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a CIB Bank 
Zrt-vel 2006. március 30-án megkötött GAQ-026737 sz szerződés 
5. pontjában szereplő – a hitel végső lejáratát meghatározó – 
időpontot 2020. december 31.-re módosítja. Felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az erről szóló szerződésmódosítást aláírja és 
gondoskodjon a szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítőben 
való megjelentetéséről. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2010. december 15. 
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Melléklet 
 

B-309 

HITELSZERZŐDÉS 

1. számú módosítása 
 
 
Amely létrejött egyrészről a  
CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság 
mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: Cg. 01-10–041004; adószám: 10136915-4-44, tőzsdetagság: 
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság kereskedője, tevékenységi engedély 
száma: 957/1997/F;. III/41.044-10/2002) mint kölcsönnyújtó (a továbbiakban: Bank), másrészről 
 
Önkormányzat neve: Budakalász Város Önkormányzata 
Cím: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 
Törzsszám: 393661 
Számlavezető 
banknál vezetett 
bankszámlaszáma:  

12001008-00173183-00100006 (a továbbiakban: Költségvetési Elszámolási 
Számla ) 

 
mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
mint Szerződő Felek között, a GAQ-026737 számon 2006. március 30. napján létrejött Hitelszerződés 
(a továbbiakban: Hitelszerződés) 1. számú módosításaként  az alulírott helyen és napon az alábbiak 
szerint: 
 

 

I. KÜLÖNÖS RÉSZ 

 
5. A Hitel végső lejáratának időpontja: 2020. december 31. 
 
A Hitelszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban 
maradnak. 
 
Jelen szerződést a felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
felhatalmazott képviselőik által, jóváhagyólag írták alá. 
 

Kelt, Budakalász , 2010. november .... 

 
 
 

    

Budakalász Város Önkormányzata 
  

 CIB Bank Zrt. 
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3. Javaslat a 410/2010.(XI.26.) Kt. határozat mellékletének módosítására  

 273/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 

 

Rogán László polgármester: A kommunális hulladék begyűjtéséről, 

szállításáról szóló szerződés legutóbbi módosításakor nem kerültek feltüntetésre 

az intézményeknél található 60, 120 és 240 literes kukák. Az előterjesztés ennek 

kiegészítéséről szól. Ha bárkinek hozzászólása van, az kérem, tegye meg. (Senki 

sem jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: 

(Felolvassa.) Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 

 

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

481/2010. (XII.01.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete Budakalász 

Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, 

szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

Szolgáltatási Szerződés módosításáról szóló 410/2010. (X.26.) Kt. 

határozatának melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 

 

Felelős:   Rogán László polgármester 

Határidő:   azonnal 
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Melléklet 
 

 

 

Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, 

ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés módosítása 

 

Amely létrejött 

e g y r é s z r ő l  

Budakalász Város Önkormányzata 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

15393661-2-13 

Rogán László polgármester - képviselő 

mint Megrendelő 

 

m á s r é s z r ő l  

 

Saubermacher - Bicske Kft. 

2060 Bicske, Csákvári út 45. 

KÜJ: 100316195 

KTJ.100848653 

Rák József ügyvezető- képviselő 

mint Szolgáltató között. 

 

A szerződő felek a 2007. március 30-án kelt és 2009. december 31-én módosított közszolgáltatási szerződést az 

alábbiakkal egészítik ki: 

 

1./ 

 

A „III. A Hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása” fejezet „III.1. Edényzet”  2. bekezdése módosul: 

Összesen 2db 60 literes kuka, 10db 120 literes kuka, 2db 240literes kuka, 14 db 1100l-es bobr, 5db 4,5m3 –es 

zárt konténer,” 

2./ 

 

A „VI. Szolgáltatás díja fejezet” az alábbival módosul:  

 

Az Önkormányzati intézmények 2010. évi átalánydíja az első három negyedévben:  

 5. 177. 422,-/12 hónap= 431. 452,-/hó*9 hónap = 3. 883. 068,-Ft + ÁFA. 

A IV. negyedévi díj + 1 db 1100 literes bobr-okkal: 

 445. 829,-/hó * 3 hónap = 1. 337. 487,-Ft + ÁFA  

Összesen az önkormányzati intézmények 2010. évi átalánydíjának alakulása: 

 3. 883. 068,-+1. 337. 487,- = 5. 220. 555,-Ft +ÁFA 
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Jelen szerződésmódosítás az eredeti szerződés és a módosítások itt nem érintett pontjainak változatlan 

meghagyásával 2010. október 1-től érvényes. 

 

Budakalász, 2010……………….   

 

 

………………………………………  ……………………………………… 

Rogán László      ……………………….. 

polgármester      ………………………. 

 

 PH              PH 

Kelt: Budakalász,      Kelt: …………………..,  

………év………hó……….nap   ………év………hó……….nap 

 
 

 

4. Javaslat a burgonya, vöröshagyma adomány vásárlásához többletforrás 

biztosítására a „rendelkezésre állási támogatás” keret terhére  

274/2010.(XII.01.) számú előterjesztés 

Tárgyalja:   Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 

 
Rogán László polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A burgonya és 

vöröshagyma utánrendelésére kerül sor, mivel még több adag megrendelése 

válik szükségessé. Akinek hozzászólása van, az kérem, tegye meg. (Senki sem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, felolvasom a határozati javaslatot: (Felolvassa.) 

Aki ezt elfogadja, az kérem, szavazzon! (Szavazás.) 

 

A Képviselő-testület 11 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta 
el: 
 

482/2010. (XII.01.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a budakalászi 
nyugdíjasok részére biztosított burgonya és vöröshagyma adomány 
utánrendelésének beszerzésére 400.000 Ft-ot biztosít az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a „rendelkezésre állási 
támogatás” keret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester: A zárt napirendi pontokhoz érkeztünk, 5 perc 

szünet után a zárt ülésen folytatjuk a testület munkáját. 

Elköszönünk a tévénézőktől, viszontlátásra, jó éjszakát kívánok! 

 
(A nyilvános ülés végének időpontja: 18 óra 31 perc. 

Szünet: 18.31-18.33 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját.  

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.) 
 

K.m.f. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

Nagy Zsolt 
aljegyző 

 


