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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
Szám: 38/2013 
 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2013. november 29-én, (pénteken) 8:15 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Dr. Hantos István képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Máté István képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Molnár Éva jegyző 
Orosz György irodavezető 
Torner István ügyvezető 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Orosz György irodavezető 
Balsai Judit osztályvezető 

Jegyzőkönyvvezető Liptákné Szandi Ágnes 
 
 
Javasolt napirend: 
 
1. Javaslat a budakalászi szennyvíz üzemeltető kiválasztására és a bérleti-

üzemeltetési szerződés megkötésére 
205/2013.(XI.29.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta:Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést 
megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes. Kéri, hogy 
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a meghívóban szereplő napirend elfogadásáról szavazzon a 
Képviselőtestület.  
A Képviselőtestület 9 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta.  
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a budakalászi szennyvíz üzemeltető kiválasztására és a 

bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére 
205/2013.(XI.29.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester tájékoztatja a jelenlévőket az előzményekről, 
valamint az ülést megelőző Pénzügyi, Településfejlesztés és 
Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásáról.  
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

292/2013.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy 11.000 Ft. névértékű részvényt vásárol a DMRV 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt-ben. A Képviselő-testület a 
megismert formában jóváhagyja a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt.-vel kötendő, részvényvásárlásra 
irányuló, a határozat mellékletét képező szerződést, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. A 
részvényvásárlás fedezetét az Önkormányzat a 2013. évi 
költségvetése Tartalékok – pályázati keret terhére biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

293/2013.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a megismert formában jóváhagyja a Budakalász 
Város szennyvízkezelésére irányuló, a DMRV Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt.-vel kötendő, a határozat mellékletét 
képező bérleti-üzemeltetési szerződést, és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására.   
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Rogán László polgármester a 3. határozati javaslatot a PTKB 
kiegészítésével bocsátja szavazásra. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

294/2013.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény 12. §. (1) bekezdésében meghatározott 
kötelezettségének eleget téve elrendeli a Budakalász Város 
Önkormányzata tulajdonát képező szennyvíz-víziközmű 
vagyon vagyonértékelését. A vagyonértékelést végző szervezet 
vonatkozásában három árajánlat bekérését követően a 
legkedvezőbb ajánlat kiválasztására, és a vagyonértékelési 
szerződés aláírására a polgármestert hatalmazza fel.  
A vagyonértékelés költségeinek biztosítására a Képviselő-
testület 10.000.000. Ft. (tízmillió forint) keretösszeget biztosít 
az önkormányzat 2013. évi költségvetése Tartalékok – 
pályázati keret terhére.   
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, 
hogy amennyiben a hatályos rendelkezések alapján a BKÜ 
Kft-nek joga van a vagyonértékelés megrendelésére, úgy ezzel 
a képviselőtestület egyetért, tehát a vagyonértékelés 
megrendelését a Kft. végzi (fedezet biztosításával).  
 
Amennyiben a jogszabály erre nem ad lehetőséget, akkor az 
Önkormányzat végzi el e feladatot a fent leírtak alapján.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 2 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

295/2013.(XI.29.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
tulajdonosi jogkörében eljárva utasítja a Budakalászi Közmű 
Üzemeltető Kft. ügyvezetőjét, hogy a Képviselő-testület soron 
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következő rendes ülésére készítse elő a BKÜ Kft. 
megszüntetésére irányuló javaslatát. 
 
Határidő:  soron következő rendes Képviselő-testületi ülés 
Felelős:  ügyvezető 

 
 
 
 
Több napirend nem volt. Rogán László polgármester a rendkívüli ülést 
berekeszti. 
 
 

K.M.F. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


