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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG 

Szám: 9/2015 PVB 
 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
2015. június 12-én, (pénteken) 8:00 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 
 
 
 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tárgyaló 
 

Jelen vannak: Máté István elnök 
Varga Gábor tag 
Kosznovszky Gábor tag 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Hegyvári János osztályvezető 
Balogh Csaba képviselő 
Pál Béla képviselő 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 
 
Nyílt: 
 
1. Javaslat a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és 

elhelyezéséről szóló szolgáltatási szerződés megkötésére, és a helyi környezet és természet 
védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására   
94/2015.(VI.12.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Máté István elnök köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a 
bizottság 3 fővel határozatképes. Kéri a meghívóban szereplő napirend elfogadását. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal a javasolt napirendet 
elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a kommunális hulladék begyűjtéséről, szállításáról, ártalmatlanításáról és 

elhelyezéséről szóló szolgáltatási szerződés megkötésére, és a helyi környezet és 
természet védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítására   
94/2015.(VI.12.) sz. előterjesztés 

 
Máté István elnök kérésére Hegyvári János osztályvezető részletes tájékoztatást ad az 
előterjesztésről. 
 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

75/2015.(VI.12.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslatot: 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Közszolgáltatási 
szerződés a Budakalász város közigazgatási területén keletkező települési 
szilárd hulladék rendszeres begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanításra 
történő átadására ” címen kiírt közbeszerzési eljárást érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. A Képviselő-testület a Vértes Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (2800 Tatabánya, Győri út 23.) ajánlatát a 
közbeszerzésekről szóló törvény 74.§ (1) bek. e) pontja alapján érvénytelennek 
nyilvánítja. A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a Zöld 
Bicske Nonprofit Kft-t (2060 Bicske, Csákvári út 45) hirdeti ki, amely céggel 2015. 
július l-től 12 hónap határozott időtartamra köti meg a határozat mellékletét 
képező közszolgáltatási szerződést. A testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására.  

 
Határidő: azonnal.  
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Felelős: Rogán László polgármester 
 
 

A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot 
hozta: 
 

76/2015.(VI.12.) PVB határozat 
A Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság elfogadásra javasolja a 
Képviselőtestületnek az alábbi rendelet-módosítási javaslatot: 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a helyi 
környezet és természet védelméről szóló 20/2014. (XII.19.) sz. rendeletének 
módosításáról szóló ../2015. (VI. .) sz. rendeletét. 

 
 
Több napirend nem volt. Máté István elnök a rendkívüli ülést berekeszti. 
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Máté István 
elnök 

Kosznovszky Gábor 
hitelesítő 

 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 


