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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 36/2010 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

a Képviselő-testület 2010. december 23-án (csütörtökön) 8.00 órakor 
megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 

 
 

 

538/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló többször módosított 8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. rendelet 
módosítása 

 
539/2010.(XII.23.) Kt. határozat 

Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék begyűjtéséről, 

szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződés 

módosítása 

 
26/2010.(XII.30.) sz. Önk. rendelet 
A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék 
összegyűjtésére elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról 
szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendeletének módosítása 
 
540/2010.(XII.23.) Kt. határozat 

Vis maior támogatási igény benyújtására 

541/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
Beszámoló elfogadása a közfoglalkoztatás helyzetéről és 1 fő határozott időre 
történő alkalmazásáról 

 
542/2010.(XII.23.) Kt. határozat 

Hozzájárulás 1 fő közcélú foglalkoztatásához  
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 36/2010 Kt. 
 
 

JEGYZŐKÖNYV 
a Képviselő-testület 2010. december 23-án (csütörtökön) 8.00 órakor 

megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 
 
 
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 
 
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 

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    Dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 

Dr. Udvarhelyi István, a Polgármesteri Kabinet vezetője 
Orosz György gazdasági irodavezető 
Hegyvári János műszaki irodavezető 
 

 
 
Jegyzőkönyvvezető:  Szandi Ágnes 
 
Napirendi javaslat: 

1. I. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló többször módosított 8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. 
rendelet módosítására  
II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 
begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés módosítására  
310/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
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2. Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására 
309/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

3. Javaslat beszámoló elfogadására a közfoglalkoztatás helyzetéről és 1 fő 
határozott időre történő alkalmazásáról 
311/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Zárt  napirendek: 

4. Javaslat döntéshozatalra a Kaláz Kft. munkavállalóinak ügyében (Zárt ülésen 
tárgyalható!) 

 312/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
 Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 Előterjesztő:  Kaláz Kft. ügyvezetője 
 

5. Javaslat a Kalász Film Bt.-vel fennálló jogvita lezárására (Zárt ülésen 
tárgyalható!) 
313/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester  

 
Rogán László polgármester: Köszöntöm a megjelenteket és a televízión munkánkat 
figyelő állampolgárokat, valamint a hivatal dolgozóit. Az ülést megnyitom. 
Megállapítom, hogy 9 fővel a testület határozatképes.  
 
Mányai Zoltán képviselő: Kérem, hogy a zárt ülést vegyük előre. 
 
Rogán László polgármester: Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Szavazás: 9 egyhangú igen 
 
Rogán László polgármester: Javaslom, hogy a zárt ülés keretében hallgassuk meg az 
ügyvédnőt. 
 
Szavazás: 9 egyhangú igen 
 
Rogán László polgármester: Aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, kérem, 
szavazzon. 
 
Szavazás: 9 egyhangú igen 
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A Képviselő-testület zárt üléssel kezdi munkáját. 

 
 

3.) I. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd 
hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 
vonatkozó helyi közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló többször módosított 8/2007.(II.21.) sz. Kpvt. 
rendelet módosítására  
II. Javaslat a Budakalász Város területén képződő kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 
Szolgáltatási Szerződés Módosítására  

310/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (3. sz. melléklet) 

 
Krunity Péter képviselő úr távozott az ülésről.  

Balogh Csaba képviselő úr elhagyta az üléstermet.  
A jelenlévő képviselők száma 7 fő. 

 
 
Rogán László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő I. 
számú határozati javaslatról. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

538/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 
Saubermacher-Bicske Kft.–nek a lakossági hulladékszállítási díj 2011. 
évi vonatkozó ajánlatát. A lakossági hulladékszállítási díj 5,5 % -os 
emelését hagyja jóvá. 2011-től bevezetésre kerül a Házhozmenő 
zöldhulladék gyűjtése évi 26 db zsák ingyenes biztosításával. A szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek 2011. március 31-ig megszüntetésre kerülnek, 
ezt követően a települési szilárd hulladék egyes összetevőinek szelektív 
(anyagminőség szerinti) gyűjtése a „Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés” keretein belül történik, valamint a szelektíven gyűjtött 
hulladékokat a hulladék udvarban lehet leadni. A lakosság a „Házhoz 
menő szelektív hulladékgyűjtés”-nél a szolgáltatást térítésmentesen 
veheti igénybe. Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
ezzel egyidejűleg a 521/2010. (XII.14.) Kt. és a 520/2010. (XII.14.) Kt.  
határozatait visszavonja.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Rogán László polgármester 
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Rogán László polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a beterjesztett rendelet-
tervezetről. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

26/2010.(XII.30.) sz. Önk. rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
…../2010. (….)  önkormányzati rendeletét, a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás rendjéről, a települési szilárd hulladék összegyűjtésére 
elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatás kötelező igénybevételéről és a közszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló 8/2007.(II.21.) sz. rendeletének módosítására. 

 
Rogán László polgármester: Az előterjesztésben szereplő II. számú határozati 
javaslatot teszem szavazásra. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

539/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 1-
jétől az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék gyűjtés 
átalánydíjának, és a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés” 
szolgáltatás díjának 5,5 %-os emelését jóváhagyja. 
Ennek alapján az önkormányzati intézmények és a külterületi hulladék 
gyűjtésének átalánydíja: 5.644.200-Ft/év+Áfa, a „Házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtés” szolgáltatás maximális díja 178.928-Ft+Áfa/hó 
melynek fedezetét az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében 
biztosítja. 
A lakosság a „Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés”-nél a 
szolgáltatást térítésmentesen veheti igénybe.  
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 
tartalommal elfogadja Budakalász Város területén képződő kommunális 
hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről 
szóló Szolgáltatási Szerződés Kiegészítését és Módosítását. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg a 
521/2010. (XII.14.) Kt. és a 520/2010. (XII.14.) Kt. határozatait 
visszavonja.  

 
Határidő: 2010.december 30.  
Felelős: Rogán László polgármester 
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4.) Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására 
309/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (4. sz. melléklet) 

 
 
Rogán László polgármester röviden ismerteti az előzményeket, majd szavazásra 
bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal egyhangúlag 
az alábbi határozatot hozta: 
 

540/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 
a vis maior tartalék címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz, belvízvédelmi tevékenységének finanszírozása 
érdekében. A védekezésre rendelkezésre álló önkormányzati forrás: 
2.100 eFt, igényelt támogatás 4.900 eFt. Az Önkormányzat a saját forrás 
összegét a többször módosított 4/2010 (III.8) önkormányzati rendelete 3. 
sz. mellékletében a 842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő 
tevékenységek szakfeladatán biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az igénybejelentés 
benyújtására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester 
Határidő: 2011. január 12. 

 
 

5.) Javaslat beszámoló elfogadására a közfoglalkoztatás helyzetéről és 1 fő 
határozott időre történő alkalmazásáról 
311/2010.(XII.22.)számú előterjesztés 
Tárgyalja:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 
Írásos anyag csatolva. (5. sz. melléklet) 

 
 
Rogán László polgármester röviden ismerteti az előzményeket, majd kéri az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
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541/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közcélú 
foglalkoztatás helyzetéről szóló beszámolót.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

542/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 1 fő 
közcélú foglalkoztatott 2011. január 1-től 2011. február 28-áig történő 
foglalkoztatásához az Önkormányzat 2011. évi költségvetése terhére 
94.000.-Ft/hó és járulékai összegben. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
 
 
Rogán László polgármester úr a rendkívüli nyilvános ülést berekeszti. 
 
 

k. m. f. 
 
 
 

Rogán László                                             dr. Molnár Éva 
                        polgármester                                                     jegyző 
 
 
 


