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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 5/2015 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. március 26-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült 
jegyzőkönyvből 
 

Tárgy: Javaslat a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a 
Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-vel kötött szerződés alapján intézkedések megtételére 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 egyhangú igen szavazattal az 
alábbi határozatot hozta: 
 
41/2015.(III.26.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közlekedési, 
Hírközlési és Energiaügyi Minisztériummal, valamint a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő 
Zrt.-vel 2008-ban kötött, az M0 körgyűrű északi szektora és a Megyeri híd építése, 
forgalomba helyezése miatt szerződésbe foglalt önkormányzati igények jelenlegi 
helyzetértékelését. A Képviselő-testület megállapítja, hogy 
- sem a 2005-ben, sem a 2008-ban aláírt szerződés esetében nem történt szerződésszerű 

teljesítés,  
- ennek eredményeképpen Budakalász polgárait több ízben súlyos joghátrány és 

kompenzálatlan környezeti ártalom érte, éri. 
Budakalász Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a jelen határozat elfogadásától számított 15 napos határidővel hívja fel a Közlekedési, 
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium jogutódját, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot 
(NFM), valamint a NIF Zrt-t arra: tételesen számoljanak el a 2008-ban megkötött M0-
szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítésével, adjanak tételes pénzügyi elszámolást 
az eddigi ráfordítások kapcsán. A kötelezettségvállaló felek nyilatkozzanak arról: mely 
költségvetési évben tételesen hogyan tettek eleget a Budakalász Város Önkormányzatát 
érintő források megképzésének, elkülönítésének, és szerződésben vállalt egyéb 
kötelezettségeiknek, valamint arról is, hogy szerződésszegő magatartásukat milyen 
indokokra vezetik vissza, és készek-e a szerződésszerű teljesítésre. Amennyiben az 
elszámolás és a meghatározott nyilatkozattétel határidőre nem történik meg, vagy a 
szerződéses kötelezettségeknek az NFM, és a NIF Zrt. bármely okból nem kíván eleget 
tenni, úgy a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert mediációs eljárás 
kezdeményezésére, azzal, hogy a mediáció határideje: 2015. június 30.-a, ennek 
eredménytelensége esetén pedig keresetindításra a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és a 
NIF Zrt. ellen azzal, hogy a folyamat alakulásáról a Képviselő-testület tájékoztatást kér. 
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Rogán László sk. 
polgármester 
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jegyző 
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