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JEGYZŐKÖNYV 

Készült: Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 18-án, a 
biatorbágyi Városháza tanácstermében (Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) megtartott üléséről. 

Jelen vannak: 
Tarjáni István  polgármester 

Szakadáti László  alpolgármester 

Dr. Révész Zoltán  aljegyző, szervezési osztályvezető 

Barabás József  képviselő  

Fekete Péter  képviselő 

Dr. Kelemen Gáspár  képviselő 

Nagy Tibor  képviselő 

Dr. Palovics Lajos  képviselő 

Sólyomvári Béla  képviselő 

Varga László  képviselő 

Marx Árpád   Biatorbágyi Általános Iskola igazgatója 
Tóth Attila Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti 

   Szolgálat vezetője 

Rack Ferencné  német nemzetiségi önkormányzat elnöke 

KanakiLefter görög nemzetiségi önkormányzat elnöke 

Popovics Tibor  ruszin nemzetiségi önkormányzat elnöke 

 
Az ülésen nem jelent meg: 
Kecskés László  képviselő 

Koleszár Kázmér  képviselő 

Dr. Lehel István  képviselő 

 

Tarjáni István: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 9 fővel 

határozatképes, a nyilvános ülést 18:33 órakor megnyitja. A napirendi pontok a nyilvános 

ülést megelőzően tartott zárt ülésen kerültek megszavazásra:  

 
 
 
Napirend: 
 

1) A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásáról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 

2) A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 
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1) A települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás 
ellátásáról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

Tarjáni István: A képviselő-testület az imént fogadta el zárt ülésen az új szolgáltatót, amely 

január 1-jétől szolgáltatni fog Biatorbágyon. A Depónia Kft. a nyertes, az igénybe 

vevők részére változást ez tulajdonképpen nem fog jelenteni, csak annyiban, hogy más 

felirattal érkeznek az autók, a szolgáltatási díj az tulajdonképpen ugyanaz marad, a 60 literes 

esetében némi emelkedés lesz, de az sem jelentős. Ezt a rezsitörvény szabályozza 

egyébként, amilyen díjon a szolgáltatást igénybe lehet venni jelenleg. A rendelettel 

kapcsolatos változtatások miatt aljegyző úr ismerteti a rendelet módosításának az okát. 

Dr. Révész Zoltán: A rendeletmódosítás oka elsősorban az előző döntés, szolgáltató váltás. 

Ez a rendeletben szerepel, illetőleg azok a jogszabályi változások, amelyek időközben az év 

folyamán jelentkeztek. Ez elsősorban azt jelenti, hogy az üdülőként nyilvántartott ingatlanok 

esetében, a jogszabály által kötelezően a szolgáltatási díj 50 %-át számlázhatja csak ki a 

szolgáltató, ennek megfelelően a korábbi 75 %-os rendszer átdolgozásra került és már ez 

szerepel a rendeletben. A képviselő-testület a tegnapi nap folyamán megkapta a 

rendelettervezetnek a korrektúrával jelölt új verzióját, ehhez képest egyetlen módosítási 

javaslat lenne, a lomtalanításnak a kérdése - ahogy egyébként a korábbi napirendnél is –  

pontosításra kerül. A lomtalanítást 14 nappal a tervezett  szolgáltatás igénylése előtt kell a 

lakosnak kérnie és 14 napon belül szállítja el szolgáltató a lomhulladékot.  

Tarjáni István: Miután hozzászólás, kérdés, javaslat, észrevétel nincs, a vitát lezárja és 

szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd 
hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló Biatorbágy Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló 26/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletét – 9 igen, azaz egyhangú 
szavazás mellett (9 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – megalkotta.  
 
Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

2) A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az írásos előterjesztést a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 

 

Tarjáni István: Itt - hasonló módon az előző napirendhez - a hulladékgazdálkodási törvény 

változása miatt, illetve egyéb technikai okok miatt kell a társulási szerződést módosítani, ez 

az előterjesztésben részletezve van. Egy rövid tájékoztatást ad erről.. Ennek keretében egy 

hulladékkezelő-, válogató és egy lerakó épül meg Tatabánya környékén azoknak az 

önkormányzatoknak a részvételével, akik ennek a társulásnak a tagjai. Egyéb fejlesztés is 

megvalósul ebben a projektben. A hulladéklerakón kívül van pl. olyan település, ahol 

hulladékszigetet alakítanak ki, illetve vannak olyan települések, ahol pedig komposztáló 
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edényeket fognak osztani, Biatorbágy ebbe az utolsó csoportba tartozik. Biatorbágy ebből a 

projektből – azon kívül, hogy így a településen keletkező szilárd hulladékot ebbe a 

válogatóba és gyűjtőbe kell szállítania – komposztáló edényeket fog kapni, körülbelül 1500 

darabot, amelyet a település lakosainak lehet kiosztani bizonyos feltételekkel: néhány évig 

használniuk kell és az az egyetlen feltétel, hogy a saját ingatlanukon ezt a komposztáló 

edényt használják. A módosítás konkrét részleteiről pedig megkéri aljegyző urat, hogy 

egészítse ki az általa elmondottakat. 

Dr. Révész Zoltán: Maga a  határozati javaslat 3 pontot tartalmaz. Az első pont a társulási 

megállapodásnak a módosítása, amelyben a testület elfogadja a módosító megállapodást, 

illetve egységes szerkezetű új megállapodást. A társulási megállapodás módosításának 

indoka egyrészt az Mötv-nek  az előírása, melnyek okán a nyár folyamán többi társulási 

megállapodásait is felülvizsgálta a képviselő-testület. Többek között  már akkor döntött a 

testület róla, hogy továbbra is részt kíván venni a projektben, viszont a Duna-Vértes Társulás 

szintjén csak most érett meg ez a kérdés. Egyrészt az Mötv-vel , másrészt az új 

hulladéktörvénnyel összhangba kellett hozni a megállapodást, illetve a KEOP-pályázat 

további előírásokat tartalmazott. Ezzel kapcsolatban már többször módosította a testület ezt 

a társulási megállapodást. Ehhez a társuláshoz 2004-ben csatlakoztak, azóta majdnem 

minden évben napirenden volt ez a kérdés. A határozati javaslat második pontja arról szól, 

hogy amennyiben létrejönnek ezek a hulladékkezelési eszközök, azok milyen formában 

kerülnek üzemeltetésre. Itt volt egy üzemeltetési koncepció, amit a társulási tanács ez év 

szeptemberében tárgyalt. Akkor ők a második számú verziót támogatták, amelyben a 

társulás is 100%-os önkormányzati tulajdonú céget hoz létre, aki a vagyon hasznosításáról 

gondoskodik. A határozati javaslat harmadik pontja pedig magának e tájékoztatónak az 

elfogadásáról szól, ami az előterjesztésnek részét képezi, hogy jelenleg hogyan és miként áll 

a projekt.  Maga a projekt egyébként 2015. év végéig kell, hogy megvalósuljon, tehát 

amennyiben majd dönteni fog a képviselő testület esetleg a következő hulladékkezelési, 

hulladékszállító közszolgáltatóról, rá már új előírásokat fog tartalmazni ez a megállapodás is.  

Kérdések, hozzászólások, javaslatok: 

Dr. Palovics Lajos: Kéri a polgármester urat, hogy tájékoztassa, úgy a képviselő-testületet, 

mind az önkormányzati televízión a képviselő-testület ülést nyomon követő állampolgárokat, 

hogy szeptember 12. óta, tehát az anyagban szereplő október 1-jei határidő helyett miért 

most került sor arra, hogy ezt a képviselő-testület tárgyalja és ezt a módosítást elfogadja. 

Tarjáni István: Aljegyző úr fog tájékoztatást adni. 

Dr. Révész Zoltán: Szeptemberben a Társulási Tanács meghozta döntését, felkérte a 

polgármestereket, hogy a képviselő-testületi ülésekre vigyék be ezt az előterjesztést. Ez volt 

saját szándékuk is, megkezdték az előkészítést, de több kérdés merült fel. Tölgyesi Balázs 

úr már több alkalommal szakértett hulladékgazdálkodási kérdésekben a településnek, többek 

között a közbeszerzésnél is. Kérdéseket intézett a társuláshoz, érkeztek is meg nem is 

válaszok. Múlt hétre tudtak összehozni egy tanácskozást, ahol a társulásnak a képviselői, 

illetőleg az önkormányzat képviselői át tudták beszélni azokat a kérdéseket, amelyek 

problémát okozhattak, illetőleg amellyel kapcsolatban kételyeik vannak. Ezt a beruházást 

2015 év végéig nemcsak, hogy be kell fejezni, el is kell számolni. Felmerülhet a kérdés, hogy 

amennyiben nem tudja a társulás befejezni ezt a projektet, akkor mi történik?  Elmondták a 

bizottsági ülésen, a  képviselő-testületi ülés előtt, hogy kiemelt projektként kezeli ezt a 

beruházást  a magyar állam is. A 92 %- os EU- s támogatáson felül az önkormányzatokra 
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háruló részletet is vállalta át egyébként a kormányzat. Ebben bízva nem gondolják, hogy a 

projekt sikere kétséges lesz a jövőben. A másik ilyen probléma az üzemeltetésnek a kérdése 

volt, hogy ki fogja üzemeltetni? Erre az üzemeltetési koncepció részint választ ad, azt viszont 

most megmondani - főleg egy ilyen év után, amikor havonta koncepcionális szinten változott 

a hulladékkezelési közszolgáltatásnak a rendszere –, hogy 2015 év végére mi lesz, nem 

lehet. Látható, hogy a teljes közszolgáltatási ágazat átalakubanóban van, a 

vízgazdálkodástól a hulladékkezelésen át. Úgy gondolja, hogy az üzemeltetésben még 

lesznek változások, de ez elsősorban nem a társuláson fog múlni, hanem a felsőszintű 

jogszabályi rendelkezéseken. 

Dr. Palovics Lajos: Kéri, hogy ilyen esetben ez az előterjesztésben szerepeljen, 

szerepelhessen, hiszen ez 17-ei, vagyis tegnapi dátumú, ami legalábbis hozzá a képviselő-

testületi ülés meghívójával eljutott, és legalább utólag kéri, hogy tájékoztassa a 

képviselőtársakat is arról, hogy milyen kérdések és válaszok merültek fel ezzel 

kapcsolatban, mert ez sincs benne a kiküldött anyagban. 

Tarjáni István: A tartalmi elemei benne vannak, csak nem jegyzőkönyvszerűen történt ez 
meg, tehát ami a tárgyalásokon felmerült, azok a válaszok benne vannak az 
előterjesztésben, de képviselő úrnak, illetve akkor a képviselő-testületnek megküldi a 
tárgyalási jegyzőkönyvet, ha ezt kívánják. 

Nagy Tibor: A testületi ülés előtt a pénzügyi bizottság tárgyalta a napirendet. 
Kéri, hogy néhány szóban ismertessék, hogy mi hangzott ott el. 

Tarjáni István: A pénzügyi bizottság kiegészítő javaslat nélkül fogadta el, és egyhangúan 
javasolja a testületnek elfogadásra a szerződés módosítását. Miután további hozzászólás 
nincs, a vitát lezárja és a szerződés-módosítást teszi fel szavazásra. 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 1 tartózkodás mellett (9 

fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozta. 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

192/2013. (XII.18.) önkormányzati határozata 

 

A Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 

módosításáról 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Duna-Vértes 

Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló 

előterjesztést. 

I. A képviselő-testület a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítását és a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. A 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert módosított tárulási megállapodás 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2013. december 31. 

II. A képviselő-testület elfogadja a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 

Társulás Társulási Tanácsa által 2013. szeptember 12-án tárgyalt üzemeltetési koncepció 2. 
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változatát, mely szerint a Társulás egy saját 100% tulajdonú céget hozzon létre a KEOP-

1.1.1/2F/09-11-2011-0002 számú pályázat során létrehozott és beszerzett vagyon 

hasznosítására. 

III. A képviselő-testület a Duna-Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak a 

települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című pályázat kapcsán adott 

tájékoztatóját elfogadja. 

 

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Tarjáni István: Ezzel a mai, reményei szerint idén utolsó testületi ülésnek a végéhez 

érkeztek. Még egyszer szeretné felhívni a képernyők előtt ülők figyelmét arra, hogy új 

hulladékszállító lesz január 1-jétől. Ez változást január 1-jével nem fog jelenteni senkinek, 

csak annyiban, hogy más felirattal érkeznek az autók. A szerződéseket az előző szolgáltató 

nemrégen postázta, mivel egy fél éves szolgáltatási szerződést tudtak csak velük kötni, 

ennek is törvényi oka volt. Az új szolgáltató természetesen új szerződéseket fog kötni. Ahogy 

az új szolgáltatóval a pontos járattervet és a hulladéknaptárt meghatározzák, azt 

mindenkihez el fogják juttatni ugyanolyan módon, ahogy eddig ez megtörtént. 

Barabás József: Mindenki azt kérdezi, hogy miért nem lehet fizetni, hol a csekk, hol a 
szerződés, miért nem küldtek számlát, hogy nem lesz-e ebből gond, hogy lesz, aki már nem 
is akar kötni az előzővel szerződést, mert már vége van a cégnek?  Szerinte ez gondot fog 
okozni. 
 
Tarjáni István: Ez a szolgáltatónak a problémája. Az önkormányzatnak van szerződése a 
szolgáltatóval, a szolgáltató pedig az ingatlan-tulajdonossal köt szerződést. Ebbe nekik ezen 
túl ráhatásuk nincsen, ez az ő kompetenciája, hogy szerződést kössön. 
 
Barabás József: Elvégezte a munkát, a képviselő-testület megbízta, hogy csinálja és a 
végén meg nem lesz, aki kifizeti. Előbb kellett volna gondolkodni nekik, nem érti az egészet, 
mert ilyen még sosem volt, hogy utólag. 
 
 
Tarjáni István: Megérkeztek az első számlák, amelyben a szerződés is ott van. Ezzel az idei 

feladatainknak a végéhez érkeztek, és ezúton szeretne áldott, békés Karácsonyt kívánni 

mindenkinek, a jelenlévőknek is, és a képernyők előtt ülőknek is, és eredményekben gazdag, 

boldog új esztendőt. Találkoznak a következő esztendőben, ami azt hiszi, egy jóval 

mozgalmasabb esztendő lesz, hiszen három választás is vár mindannyiukra. Ezzel 

megköszöni a részvételt, az ülést 18:52-kor bezárja. 

K.m.f. 
 

 Tarjáni István  Dr. Révész Zoltán 
 polgármester aljegyző 


