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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám: 33/2012 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. december 28-án, (pénteken) 9:00 órakor 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésén  

 

Az ülés helye:   Művelődési Ház, Klubszoba 

 

Jelen vannak: 

Rogán László polgármester  

Ercsényi Tiborné alpolgármester  

Balogh Csaba képviselő 

dr. Hantos István képviselő 

Kaltner Károly képviselő 

Major Ede képviselő 

Máté István képviselő 

Németh Antal képviselő 

Tolonics István képviselő 

 

Megjelentek továbbá: Dr. Molnár Éva jegyző 

Nagy Zsolt aljegyző 

Hegyvári János irodavezető 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Hajzer Annamária 
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Javasolt napirend: 

 

1. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására és a kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

Szolgáltatási Szerződés megkötésére 

283/2012.(XII.28.) sz. előterjesztés 

Tárgyalja: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a 

televíziónézőket. A mai ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel 

határozatképes. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta. 

 

 

Napirendi pont megtárgyalása 

 

1. Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotására és a kommunális hulladék 

begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló 

Szolgáltatási Szerződés megkötésére 

283/2012.(XII.28.) sz. előterjesztés 

 

Rogán László polgármester: Az Önkormányzat 2007-ben Saubermacher-

Bicske Kft-vel kötött kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, 

ártalmatlanításáról és elhelyezéséről szóló szolgáltatási szerződése 2012. 

december 31.-én hatályát veszti. 

 

Az Önkormányzat gyorsított meghívásos közbeszerzést írt ki. A részvételi 

felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg 2012. november 7-én S 

214-353975 számon. A hirdetményt a Közbeszerzési Értesítő is közzétette a 

november 10-én megjelent 130. számában KÉ-17157 számon. 

A megkötendő szerződés 2013.január 1-től 18 hónap határozott időtartamra 

szól, a szerződés meghosszabbítható 12 havi opciós lehetőséggel. 
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2012. november 19-ig a „Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás” című 

közbeszerzési eljárás részvételi felhívására 4 pályázat érkezett. A közbeszerzési 

döntés meghozatalára a hiánypótlási szak eredményes lezárást követően 2012. 

december 6-án került sor. 

 

A Saubermacher-Bicske Kft. ajánlatát a KBEB eredménytelennek találta, kizárta 

az eljárásból. A cég fellebbezési eljárást kezdeményezett, melynek határideje 

ma, legkésőbb holnap jár le. Ez idáig még nem érkezett küldemény.  

 

Az előterjesztés ma arról szól, hogy vagy úgy dönt a testület, megelőlegezi, hogy 

nem lesz további fellebbezés és a nyertes céggel szerződik le 18 hónapra, vagy 

meg hagyja annak a lehetőségét, hogy még ma vagy holnap újabb fellebbezés 

érkezik be, és csak 1 hónapra köt szerződést a nyertessel és januárban újra 

visszatérünk rá.  

 

Kaltner Károly képviselő: A bizottság támogatta a hosszabb időtartamra szóló 

szerződés megkötését. Elhangzott az ülésen, hogy a cég jövő év első két hetében 

minden szemetet elszállít a lakosoktól, függetlenül attól, hogy milyen feliratos 

zsákban van. Ezt fontos, hogy tudják a lakosok.  

 

Ercsényi Tiborné képviselő: Fel szeretném hívni a figyelmet az árcsökkentésre. 

A cég a 60 literes kuka árát jelentősen kedvezőbben állapította meg, mint az 

előzőekben.  

 

Rogán László polgármester: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, 

szavazzunk a határozati javaslatról és a rendeletalkotási javaslatról.  

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 
361/2012.(XII.28.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 

„Budakalász Város Önkormányzat hulladékgyűjtés és 

ártalmatlanítás” címen kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként a 

2013. január l.-től 18 hónap határozott időtartamra kötik meg a 

határozat mellékletét képező a város területén képződő kommunális 

hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és 
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elhelyezéséről szóló Szolgáltatási Szerződést. A testület 

felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.  

 

Határidő: azonnal.  

Felelős: Rogán László polgármester 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

41/2012.(XII.28.) önkormányzati rendelet 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 

41/2012. (XII.28.)  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. 

 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a rendkívüli 
ülést – 9:07 - berekeszti.   
 
 

k.m.f. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
 
Hajzer Annamária 
jegyzőkönyvvezető 

 

 
 


