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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
 

 
Tárgy: Javaslat a Dr. Varga Istvánnal kötött ügyvédi megbízási szerződés 

felmondására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budakalász Város Önkormányzata 2008 január 15-én az alábbi határozatot hozta:  

18/2008.(I.15.) Kpvt. sz. határozat 
Budakalász Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékelt szerződések alapján a 

Dr. Viszlói Ügyvédi Irodával és Dr. Varga István egyéni ügyvéddel a 

megbízási szerződést kösse meg, és a 2008. évi költségvetésben 

biztosítson neki keretet. 

 

Az Önkormányzat és Dr. Varga István ügyvéd között 2008. január másodikán 

keltezett ügyvédi megbízási szerződés jött létre azzal, hogy a megbízott feladatait a 

polgármester határozza meg. Az erről szóló képviselő-testületi felhatalmazás dátuma 

ugyanakkor 2008. január 15. 

 

A felek a szerződésben rögzítették, hogy Dr. Varga István ügyvédet havonta 250.000 

Ft. + ÁFA összegű megbízási díj illeti meg. 2008 július 1-jén szerződésmódosításra 

került sor, amelynek eredményeként a megbízott ügyvédet a megbízási díjon felül 

havonta további 30.000 Ft. költségtérítés illeti meg. 

 

Az ügyvéd úr Parlagi Endre volt polgármester tisztségének törvény erejénél fogva 

történt megszűnését (2010. Július 6.) követően olyan nyilvánvalóan téves, a megbízó 

Önkormányzat érdekeit sértő és veszélyeztető jogi véleményeket adott ki, amelyek 

miatt Budakalász Önkormányzatát több ízben kár érhette. 2010. július 29-én kelt 
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téves jogi véleményében arra hívta fel az őt megbízó Önkormányzat Képviselő-

testületét, hogy határozattal erősítsék meg a törvény erejénél fogva tisztségét elvesztő 

Parlagi Endrét polgármesteri tisztségében. Dr. Varga István ügyvéd jogi véleménye 

nagymértékben közrehatott abban, hogy a Képviselő-testület többségét adó 

Budakalászi Nemzeti Fórum képviselői, a tisztségét elvesztő volt polgármester, 

valamint a volt alpolgármester törvénysértő döntések meghozatalában működtek 

közre. Az ügyvéd úr annak ellenére fenntartotta jogi véleményét, hogy a hivatal 

jegyzője, illetve a hivatal jogászai, valamint a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 

ellenkező jogi álláspontra helyezkedett. Nyilvánvaló, hogy a hivatal jogászai és a 

Közigazgatási Hivatal jogi véleménye a 2010. július 29-ét követő valamennyi 

testületi ülés összehívására és az ott hozott döntésekre kihatott, tehát azokon 

szabályszerűen döntést hozni nem lehetett. Az érvénytelen döntések sorában olyan 

nagy horderejű határozatok is szerepelnek, mint 300 millió forintos 

kötvénykibocsátás, oktatási intézmények alapdokumentumai, közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos döntések. Ezek érvénytelensége hatalmas anyagi 

kockázatokat hordoz, Budakalász Önkormányzatának megítélését pedig rendkívül 

hátrányosan befolyásolta, figyelemmel a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 

törvényességi észrevételeiben, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium államtitkárának átiratában rögzítettekre.  

 

Dr. Varga István fenti eljárása súlyosan sértette a megbízó Önkormányzat érdekeit. 

 

A fenti körülmények egyértelműen lehetetlenné teszik, hogy az Önkormányzat 

fenntartsa Dr. Varga István ügyvéddel korábban létesített megbízási jogviszonyát, a 

Polgári Törvénykönyv súlyos szerződésszegésre irányadó azonnali hatályú 

felmondását alkalmazva a vele kötött szerződést azonnal meg kell szüntetni.  
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Határozati javaslat: 

 

 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy súlyos 

szerződésszegésre hivatkozva, azonnali hatállyal felmondja a Dr. Varga Istvánnal 

kötött ügyvédi megbízási szerződést.  

A Képviselő-testület megállapítja, hogy Dr. Varga István ügyvéd úr Parlagi Endre 

volt polgármester tisztségének törvény erejénél fogva történt megszűnését (2010. 

Július 6.) követően olyan nyilvánvalóan téves, a megbízó Önkormányzat érdekeit 

sértő és veszélyeztető jogi véleményeket adott ki, amelyek miatt Budakalász 

Önkormányzatát több ízben kár érhette. Dr. Varga István ügyvéd 2010. július 29-én 

kelt téves jogi véleményében arra hívta fel az őt megbízó Önkormányzat Képviselő-

testületét, hogy határozattal erősítsék meg a törvény erejénél fogva tisztségét elvesztő 

Parlagi Endrét polgármesteri tisztségében. Dr. Varga István ügyvéd jogi véleménye 

nagymértékben közrehatott abban, hogy a Képviselő-testület többségét adó 

Budakalászi Nemzeti Fórum képviselői, a tisztségét elvesztő volt polgármester, 

valamint a volt alpolgármester törvénysértő döntések meghozatalában működtek 

közre. Az ügyvéd úr annak ellenére fenntartotta jogi véleményét, hogy a hivatal 

jegyzője, illetve a hivatal jogászai, valamint a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 

ellenkező jogi álláspontra helyezkedett. Nyilvánvaló, hogy a hivatal jogászai és a 

Közigazgatási Hivatal jogi véleménye a 2010. július 29-ét követő valamennyi 

testületi ülés összehívására és az ott hozott döntésekre kihatott, tehát azokon 

szabályszerűen döntést hozni nem lehetett.  

A fenti körülmények, amelyek súlyosan sértik a megbízó Önkormányzat érdekeit, 

egyértelműen megalapozzák, hogy az Önkormányzat Dr. Varga István ügyvéddel 

korábban létesített megbízási jogviszonyát a Polgári Törvénykönyv súlyos 

szerződésszegésre irányadó azonnali hatályú felmondását alkalmazva megszüntesse.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület 

határozatának megfelelően a megbízott ügyvéddel a szerződés azonnal felmondását 

írásban közölje, és az ahhoz fűződő jogkövetkezményeket érvényesítse. 

   

Felelős: Rogán László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász, 2010. október 13. 
 

Rogán László 
polgármester 
 


