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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám:10/2014 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2014. április 10-én, (csütörtökön) 8:15 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről  
 

 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester  
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Németh Antal képviselő 
Balogh Csaba képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Major Ede képviselő 
Tolonics István képviselő 
Máté István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
dr. Papp Judit aljegyző 
dr. Udvarhelyi István irodavezető 
 

Jegyzőkönyvvezető:  Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyilvános: 
1. Javaslat Prekobrdo terület ivóvíz és csatorna ellátásával kapcsolatos 

önkormányzati közreműködésre  
63/2014.(IV.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

Zárt: 
2. Javaslat a 61/2014.(III.27.) sz. Kt. határozat mellékletét képező szerződés 

módosításának jóváhagyására  
64/2014.(IV.10.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

3. Javaslat térfigyelő kamerarendszer kiépítését célzó pályázaton való 
részvételre  
65/2014.(IV.10.) 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 Képviselőtestület 9 fővel határozatképes. Kéri a 
testületet, hogy fogadja el a meghívóban szereplő napirendet. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta mind a nyilvános, mind a zárt ülés napirendjét. 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Prekobrdo terület ivóvíz és csatorna ellátásával kapcsolatos 

önkormányzati közreműködésre  
63/2014.(IV.10.) sz. előterjesztés 

 
Rogán László polgármester ismerteti az előzményeket, valamint a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester szavazásra bocsátja 
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 9 egyhangú igen 
szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
84/2014.(IV.10.) Kt. határozat 
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Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy elviekben 
támogatja a Budakalász Prekobrdo ivóvíz és csatorna kiépítését, az 
ehhez szükséges infrastruktúrális beruházások lebonyolítására 
ugyanakkor kizárólag az alábbi feltételrendszer teljes körű 
megvalósulása estén vállalkozik: 
a) A beruházással érintett Prekobrdo területegységben 

ingatlantulajdonnal rendelkezők Viziközmű Társulatot hoznak 
létre, amelynek feladatai: 
- az érdekeltségi terület (vagyis a beruházással érintett 

területszakasz) kijelölése, 
- a beruházás teljes, valós költségigényének előzetes 

meghatározása,  
- az előzetes műszaki tervek elkészíttetése, a szükséges jogerős 

vízjogi engedély beszerzése, 
- a projekt költségvetése ismeretében az érdekeltségi 

hozzájárulás mértékének megállapítása, 
- a beruházás közbeszereztetéséhez és lebonyolításához 

szükséges műszaki dokumentáció és a teljes (ÁFÁ-val 
növelt) bekerülési összeg biztosítása és átadása az 
Önkormányzat részére.  

b) Az Önkormányzat feladatai: 
- folyamatos egyeztetés a PrekobrdoViziközmű Társulattal, 
- a beruházás közbeszereztetéséhez és lebonyolításához 

szükséges műszaki dokumentáció és a teljes bekerülési 
összeg átvétele, és szakszerű felhasználása, 

- a beruházás végeztével a beruházás eredményeként létrejött 
közművagyon tulajdonba vétele, 

- elszámolás a PrekobrdoViziközmű Társulattal. 
 
Budakalász Város Önkormányzata rögzíti, hogy a projekt 
megvalósításához saját forrást nem tud biztosítani, azaz kizárólag 
abban az esetben indítja meg a Prekobrdo területegység csatorna-
közmű beruhászására irányuló közbeszerzési eljárást, és vállalja 
annak lebonyolítását, ha a PrekobrdoViziközmű Társulat  

- a beruházás teljes műszaki dokumentációját szakszerűen 
elkészítette, és átadta, valamint,  

- a beruházáshoz szükséges pénzügyi forrást teljes körűen 
biztosította, és nyilatkozik arról, hogy amennyiben az 
előzetesen megbecsült pénzügyi források nem elégségesek, 
pótbefizetéssel haladéktalanul biztosítja a teljes fedezetet, 
amelybe beletartozik az Önkormányzat eljárása során 
igénybe veendő szakértők és eljárások, illetve adminisztráció 
valamennyi költsége is.  
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A fenti  feltételek maradéktalan megvalósulása esetén Budakalász 
Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős megvalósítja 
Budakalász Prekobrdo területen a víziközmű ellátás (ivóvíz és 
csatorna) kiépítését, melyben a Budakalász Prekobrdo Víziközmű 
Társaság  (VKT) társberuházóként közreműködik.  
 
Budakalász Város Önkormányzata továbbá visszavonja 
17/2010.(I.26.) Kt. határozatát, és a víziközmű-beruházásban való 
önkormányzati közreműködés további feltételéül szabja, hogy 
minden, a beruházással érintett ingatlantulajdonos ezt a tényt 
bármilyen fajta igény érvényesítése nélkül tudomásul veszi.   
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
- a jelen határozatban rögzített elvek és előírások közlésére a 

Prekobrdo Viziközmű Társulat Szervező Bizottságával, illetve 
- együttműködési megállapodás megkötésére a jelen határozatban 

rögzített feltételek érvényesítése mellett a  Prekobrdo 
Viziközmű Társulattal. 

A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy Budakalász Város 
Jegyzője a Prekobrdo Viziközmű Társulat részére a társulati 
közfeladattal érintett érdekeltségi terület meghatározásához 
szükséges egyetértő, támogató nyilatkozatát a megismert térkép-
melléklet alapján adja meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
Több nyilvános napirend nem volt. Rogán László polgármester az ülést 
berekeszti. A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Papp Judit 
aljegyző 

 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


