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Tárgy:  Javaslat Lupa szigeti kerékpárút ingyenes tulajdonba vételére 
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Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási bizottság 
  Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 
 
 

A határozati javaslat elfogadásához a vagyonrendelet 13. § (1) bekezdése szerint 
minősített szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S   

Tárgy: Javaslat Lupa szigeti kerékpárút ingyenes tulajdonba vételére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Lupa szigeti kerékpárutat a Kaláz Kft 2004-ben a Metro Holding Kft-től átvett 
pénzeszközből megépíttette, majd aktiválta és saját tulajdonú beruházásként 
nyilvántartotta könyveiben. Egy APEH vizsgálat folytán a Kaláz Kft-nél 
adóhiányt állapítottak, melyből per lett. A Legfelsőbb Bíróság a Kfv-
I.35.387/2007/5. számú ítéletében kimondta, hogy „…az önkormányzati 
tulajdonban lévő területen létestett új kerékpárút közútnak minősült, ennek 
megfelelően volt nyilvántartva, így az elkészültekor is eleve az önkormányzat 
tulajdonába került. Önmagában az a tény, hogy a felperes az általa megrendelt 
kivitelezésben készített kerékpárutat könyveibe bevezette, mérlegébe beállította, 
tulajdonjogot nem keletkeztethetett.” (az ítéletet az előterjesztés 1. sz. melléklete 
tartalmazza) 
Az elkészült beruházást tehát a Kaláz Kft mérlegéből ki kell vezetni és az 
önkormányzat vagyonába át kell venni. A Képviselő-testületnek arról kell állást 
foglalnia, hogy a mérlegben milyen vagyonelemként kell szerepelnie. 

Melléklet: LB ítélet 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot nyújtom be: 
 
Határozati javaslat: 
 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes tulajdonba 
veszi a Kaláz Kft-től a Lupa szigeti út melletti kerékpárút beruházást. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat  
vagyonkataszterében a forgalomképtelen törzsvagyonok körében 
szerepeltesse. A bekerülési érték: bruttó 38.750.000,- Ft, elszámolt 
értékcsökkenés: 2.520.000,- Ft. 

 
Felelős: Parlagi Endre polgármester 
Határidő: 2010. június 15. 

 
Budakalász, 2010. május 10. 
 
 

Parlagi Endre 
polgármester 


