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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Szám: 1/2015 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. január 13-án, (kedden) 8:15 órakor 

 megtartott rendkívüli nyilvános üléséről 

 

 

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló 
 

Jelen vannak: Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Máté István képviselő 
Pál Béla képviselő 
Tolonics István képviselő 
 

Meghívottak: dr. Udvarhelyi István jegyző 
dr. Papp Judit aljegyző 
Pál József irodavezető 
Torner István ügyvezető 
 

Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
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Javasolt napirend: 

 

1. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. végelszámolásának megindítására  
1/2015.(I.13.) sz. előterjesztés 
Tárgyalja: Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság  
Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 
 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő 
napirend elfogadását. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen szavazattal a 
javasolt napirendet elfogadta 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. végelszámolásának 

megindítására  
1/2015.(I.13.) sz. előterjesztés 

 
 
Rogán László polgármester kérésére Máté István a PVB elnöke ismerteti az 
előzményeket, valamint a bizottság állásfoglalását. 
 
Tolonics István: Úgy emlékszem, hogy ezt átadtuk egy behajtó cégnek. Az milyen 
eredménnyel működött? 
 
Rogán László: Nem adtuk át. Szó volt róla, de a szerződés nem született meg.  
 
Pál Béla: Lezárul egy időszak, ami alatt egy nagy adósságot sikerült felhalmoznia a 
Kft-nek. Milyen lépések lesznek az ügyvezető hibáinak szankcionálására. Jó, hogy most 
lezárjuk, de ennek legyen következménye. 
 
Rogán László: Ez nem a vezetés – a jelenlegi vezetés – hibája, hanem az összes 
korábbi ügyvezetőé, és az átívelő ciklusoké. 
A tartozások egy része nem behajtható.  
Az utolsó két ügyvezető (Kroó József és Torner István) próbált az FCSM-mel 
egyezségre jutni. Az adósság a lakosság nem fizetése miatt halmozódott fel.  
 
Rogán László polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

1/2015.(I.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 
Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft alapítója a Cégnyilvánosságról, a 
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bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
94. §. (1) bekezdésében, valamint a 98.§ (1) bekezdésében foglaltak 
alapján a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft jogutód nélküli 
végelszámolását rendeli el, mivel jelenleg fennállnak a végelszámolás 
jogszabályban meghatározott feltételei, további kizáró körülmények nem 
állnak fenn.  
A végelszámolás kezdő időpontja: 2015. február 15. napja.  
A végelszámolás lezárása után, a záró-beszámolóban kimutatott vagyon a 
tulajdonost illeti meg. 
 
Felelős: Rogán László polgármester,  

Torner István a BKÜ Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

2/2015.(I.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a végelszámolói 
feladatok ellátására Pál Józsefet (an: Bartha Magdolna, szigszám: 
671909HA) Budakalász Város Polgármesteri Hivatalának Gazdasági és 
Adóiroda vezetőjét bízza meg.  
A végelszámoló díjazása: a végelszámolási nyitómérleg tulajdonosi 
elfogadását követő 15 napon belül bruttó 400.000 Ft; a végelszámolási 
záró mérleg tulajdonosi elfogadását követő 15 napon belül bruttó 200.000 
Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási 
szerződés aláírására. 
 
Felelős: Rogán László polgármester  
Határidő: azonnal 

 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete 8 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 

3/2015.(I.13.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalászi 
Közmű Üzemeltető Kft ügyvezetőjének feladatait a végelszámolás 
megkezdéséig, különösen az alábbiakban határozza meg: 
 A 2014. évet lezáró mérleg-beszámoló elkészítése 2015.01.15-ig és 

tulajdonos elé terjesztése jóváhagyás végett. 
 Társasági záró mérleg-beszámoló elkészítése és tulajdonos elé 

terjesztése 2015.02.14-i fordulónappal legkésőbb 2015.02.28-ig.  
 Az összes nem irattározható és a működés végett releváns 

információval szolgáló dokumentum jegyzőkönyvben történő átadása 
a Végelszámoló részére 2015.02.14-ig. 

 Az Ügyvezető szerződés szerint, a munka és vezetői jogviszony 
megszűnése esetén járó járandóságainak kifizetésére a Társasági záró 



4 / 4 

beszámoló tulajdonosi elfogadását követő 15 napon belül kerülhet 
sor. 

 Az Ügyvezetőnek az összes hatályban lévő szerződést a lehető 
legrövidebb időn belül fel kell mondani. 

 Munkavállalókkal a munkaviszony megszűntetést elindítani, a 
munkaszerződések alapján rendelkezni. 

 Selejtezés és leltározás levégzése, a kapcsolódó könyvelések 
elvégzése 2015.01.31-ig. 

 Bankkártya leadása a számlavezető banknál 2015.01.15-ig. 
 A szolgáltatói szerződések alapján már kiszámlázásra került, de be 

nem fizetett csatorna díj követelésekre vonatkozóan ügyvédi fizetési 
meghagyás kiküldése, majd a nem fizetők átadása végrehajtási 
eljárásra. Az önkormányzati bérlakás bérlői által felhalmozott 
tartozás állomány engedményezése az Önkormányzat felé az 
engedményezési szerződés 2015.01.15-ig történő elkészítésével.  

 
Felelős: Torner István BKÜ Kft ügyvezető 
Határidő: folyamatos  

 
 
Rogán László polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2015. január 7. 
napjától dr. Udvarhelyi István a város új jegyzője.  
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a rendkívüli ülést 
berekesztette. 
 
 

K.M.F. 
 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Udvarhelyi István 
jegyző 

 
 
 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 
 


