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BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  15/2011
K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. május 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a Kaláz Kft. 2010. évi mérlegjelentésének elfogadására

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot fogadta el:

196/2011. (V.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi
jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy a Kaláz Kft.-nek Budakalász Város
Önkormányzata felé 2011. április 30. napjával fennálló tartozásállományának
rendezése érdekében a felek az alábbi szerződést kötik meg:

Adósság-átütemezésre irányuló szerződés

amely létrejött egyrészről Budakalász Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), képviseli:
Rogán László polgármester, valamint
Kaláz Kft. (a továbbiakban: Kft.) székhelye: 2011 Budakalász, Szentendrei út 24., képviseletében eljár:
Udvarhelyi István ügyvezető) között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A felek rögzítik, hogy a Kft. az Önkormányzat felé 2011. április 30. napjáig jelentős összegű, tőkét és
kamatokat is magában foglaló tartozást halmozott fel. A tartozás összegét a felek 2011. június 30. napjáig
számszakilag pontosítják. Annak érdekében, hogy a gazdasági társaság likviditása megmaradjon, és a szerződést
kötő felek adóssága kölcsönösen ki legyen egyenlítve, a felek közös akarattal az adósság-állomány ütemezett
kifizetéséről a jelen szerződésben megállapodnak.
 2. A Kft. és az Önkormányzat az 1. pontban nevesített tartozás megfizetése során 10 éves futamidőre kötnek
szerződést, és az alábbiak szerint járnak el:
A) A Kaláz Kft. adóssága erejéig, teherbíró képessége figyelembe vételével az Önkormányzat részéről

megrendelt, a gazdasági társaság tevékenységi körébe tartozó feladatokat végez el. A felek különösen ilyen
feladatként nevesítik:

Aa) önkormányzati célok érdekében munkavállalók foglalkoztatását;
Ab) a gazdasági társaság felé adósságot felhalmozó természetes vagy jogi személyek
munkájának/tevékenységének igénybe vételével az Önkormányzat által megrendelt feladatok ellátását;
Ac) természetes vagy jogi személyek munkájának/tevékenységének térítés fejében történő igénybe vételével az
Önkormányzat által megrendelt feladatok ellátását;
B) A Kaláz Kft. tulajdonába tartozó ingatlanok és a Kaláz Kft. számára a tevékenységváltás miatt tovább nem

hasznosítható ingóságok eladása, vagy azok elidegenítés után értékének átengedése útján történő törlesztést
az Önkormányzat – értékbecslés alapján - elfogad.

C) Az Önkormányzat Kaláz Kft. felé felhalmozott tartozását a felek beszámítással kiegyenlítettnek tekintik.
1. A Kaláz Kft. az A-C pontban meghatározottakon túlmenően minden olyan módon teljesíthet, amelyet az

Önkormányzat elfogad.
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2. A felek a teljesítés során minden esetben a hatályos számviteli és más jogszabályok betartásával járnak el. A
Kaláz Kft. a 2A)-C) pontban foglalt teljesítések kivételével 2 éves (2011-2012) moratóriumot kap adóssága
kiegyenlítésének megkezdésére. A felek minden tárgyév végén összesítik, hogy az adósságállomány miként
változott, 2013. január 1-től a Kaláz Kft. az akkor meglévő tartozását havi egyenlő részletekben, átutalással
8 év alatt fizeti meg.

3. A felek rögzítik, hogy a 2010. április 30. napjával rögzített tartozás összege a jelen szerződés hatálya alatt
tovább nem kamatozik.  

4. A Kft. kötelezettséget vállal a tartozásállomány szerződés szerinti megszüntetésére, gazdálkodásával a
szerződésben rögzítettek érvényre jutását szolgálja. A Kft. a jelen szerződést az Önkormányzat engedélye
nélkül, egyoldalúan nem mondhatja fel.    

5. A felek vállalják, hogy a megállapodásban vállaltak teljesítése során folyamatosan együttműködnek,
jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolják, és egymást kölcsönösen tájékoztatják minden olyan körülményről,
amely a szerződésszerű teljesítés érdekében fontossággal bír. 

6. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. A felek a szerződést -
tartalmának megismerését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írják alá. A
felek között az adósság átütemezésére kötött korábbi szerződések, megállapodások jelen szerződés hatályba
lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik.

Budakalász, 2011. május 26.

Rogán László polgármester                                                   Kaláz Kft. ügyvezetője

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megismert
tartalommal történő aláírására.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Kaláz
Kft. tulajdonában lévő csatornaközmű-vagyon jogi helyzetét és esetleges
megoldási lehetőségét, figyelemmel a pénzügyi, jogi, gazdasági háttérre.

Felelős: polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője
Határidő: azonnal

k. m. f.

 Rogán László s. k.,       dr. Molnár Éva s. k.,
     polgármester                          jegyző

A kivonat hiteléül:

Barna Yvette


