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Előterjesztés 
 

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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztésben tájékoztatást adok a Kaláz Kft. ügyvezetőváltás óta eltelt fél 

évéről, valamint a gazdasági társaság 2010. évi mérlegének elfogadását kérem és 

javaslom. 

A gazdasági társaság jogállásáról röviden: 

A Kaláz Kft. Budakalász Város 100%-os tulajdonában áll. 2010. december 31-ig 

szerződés alapján az Önkormányzat Lenfonógyári és a Bészkü-telepen meglévő ipari 

helyiségeit adta bérbe; e tevékenysége időközben megszűnt. A cég kizárólagos 

tulajdonában van a Sportcsarnok, a Fantasy Land (régebben: Árbocos Étterem), 

valamint csatornaközmű vagyona van, ezeket bérbeadás útján hasznosítja. A Kaláz 

Kft. és a Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft. ún. kapcsolt vállalkozás. Felügyelő 

bizottságának tagjai: Kaltner Károly, Horváth Erzsébet és Tolonics István.   

 

I. 

Személyi kérdések 

2010. december 1-től a gazdasági társaság ügyvezetőjének személye megváltozott. A 

Képviselő-testület a Kaláz Kft. vonatkozásában az alábbi releváns személyi 

döntéseket hozta: 

488/2010. (XII.01.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy határoz, 
hogy a Zicsi-Liess Tamással, a Kaláz Kft. ügyvezetőjének megbízási szerződését 
közös megegyezéssel 2010. december 31. napjával megszünteti, az ügyvezetőt 2010. 
december 15. napjával a munkavégzés alól felmenti. A közös megegyezéssel történő 
szerződésbontás során a feleknek semminemű anyagi követelése (pl. végkielégítés) 
egymással szemben a munkaviszony megszűnéséből eredően nincs. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a jogviszony megszüntetésével összefüggő 
dokumentumok kiállítására és aláírására. 

Felelős: polgármester 
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Határidő: azonnal 

 
Intézkedés: a szerződésbontás megtörtént, Zicsi-Liess Tamás volt ügyvezető 

munkaviszonya megszűnt a fenti határidővel.   

 
489/2010. (XII.01.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy határoz, 
hogy 2010. december 1. napjával a Kaláz Kft. ügyvezetőjévé megbízási jogviszony 
keretében dr. Udvarhelyi Istvánt nevezi ki. A kinevezés határozott idejű, 2011. április 
30. napjáig tart. A Képviselő-testület, mint tulajdonos úgy határoz, hogy a Kaláz Kft. 
tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója 2010. december 1. napjától dr. 
Udvarhelyi István. A jelen határozattal kinevezett ügyvezető feladata az átadás-
átvétel lebonyolítása Zicsi-Liess Tamás volt ügyvezetővel, valamint a leltárkészítés, 
továbbá a változások alapján a további intézkedések megtétele a Cégbíróság felé. 

Felelős: polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
 
Intézkedés: A szükséges átvezetéseket a cégiratokon végrehajtottuk, az átadás-

átvétel végbement, de a leltárt - lévén az hiányos volt és nem volt kiértékelve – 

nem fogadtam el. 

 
537/2010.(XII.23.) Kt. határozat 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a jelenlegi 
munkakörükbe 2011 január 1-től tovább foglalkoztatja jelenleg a Kaláz Kft. 
állományába tartozó alábbi munkavállalókat az alábbi bérek biztosítása mellett. 
Megyesi Gábor 117.000,-Ft bruttó + járulékai 
Greilich József 117.000,- + járulékai 
Takács Miklós 242.000,-Ft + járulékai  amennyiben Takács Miklós ezen feltételekkel 
a foglalkoztatást elvállalja, úgy jelenlegi munkaköréhez hozzáadódik az eddig 
Benedeczki István által ellátott karbantartói-gondnoki feladatkör is. 
Amennyiben Takács Miklós ezen feltételekkel elvállalja a munkakört, úgy a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői állományába kerül.  
Lecza István 52.000,-Ft megbízási díjért tovább foglalkoztatásra kerül a hivatal 
költségvetése terhére,  
Benedeczki István karbantartó-gondnok foglalkoztatására csak akkor kerül sor, 
amennyiben Takács Miklós nem vállalja el a fent leírt munkakört és illetményt.  
Ebben az esetben Benedeczki István bére 117.000,-Ft + járulékai.  
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Amennyiben Takács Miklós nem vállalja el a munkakört, úgy jogviszonya 
megszűnik a Kft-nél és a jogviszony megszűnésével kapcsolatos valamennyi költség 
a kft. költségvetését terheli. A képviselőtestület szükségesnek és elengedhetetlennek 
tartja valamennyi átkerült munkavállaló esetén a pontos munkaköri leírások 
meghatározását. A képviselőtestület ezen kívül szükségesnek tartja, hogy Greilich 
József esetében az általa használt lakás igénybevételéről szerződés megkötésére 
kerüljön sor, és feladatkörének meghatározásakor ezen plusz juttatást is figyelembe 
kell venni. A fentiek alapján a képviselőtestület a munkavállalók bérének fedezetét 
költségvetésében folyamatosan biztosítja. A Polgármesteri Hivatal fizikai 
munkavállalói létszámkeretét 2, köztisztviselői létszámkeretét 1 fővel növeli. 
Amennyiben azonban az előzőekben körülírt tárgyalások Takács Miklós személyével 
kapcsolatban más eredményt hoznak, úgy a létszám 3 fő fizikai állományúvá 
változik. A képviselőtestület egyetért Lecza István 52.000,-Ft bruttó megbízási 
díjának megfizetésével és Lecza István alkalmazásával az eddigi feltételek mellett.  
 
Felelős: Polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
 

Intézkedés: a munkavállalók szerződéseit felbontottuk, a határozat szerinti 

áthelyezéseket végrehajtottuk. Takács Miklós már a PMH állományába 

tartozik. 

Jelenleg egy részmunkaidős adminisztrátor, egy takarító (megbízási szerződés 

alapján), egy könyvelő, egy bérszámfejtő, egy ügyvezető és egy könyvvizsgáló 

dolgozik a cégben. A Kaláz Kft. munkajogi állományába 5 fő (június 1-től 7 fő) 

közmunkás, valamint a bányaszakértő-geológus tartozik. Az előző ügyvezető 

megszüntette a folyamatosan foglalkoztatott céges ügyvéd szerződését. 

II. 

A Kaláz Kft. helyzete 

A Képviselő-testület a gazdasági társasággal összefüggésben az alábbi jelentős 

döntéseket hozta: 

508/2010. (XII.14.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi 
jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy a Kaláz Kft. és az Önkormányzat között 
fennálló, a Lenfonó épületeinek bérbeadására irányuló, valamint az Omszk Park és 
Tó vonatkozásában fennálló szerződéseket közös megegyezéssel, 2010. december 31. 
napjával megszünteti, így a szerződések és azok valamennyi módosítása ettől az 
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időponttól hatálytalanok. A Képviselő-testület a továbbiakban a Lenfonó épületeiről, 
valamint az OMSZK-Parkról és Tóról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik, a 
működtetéshez szükséges anyagi fedezetet éves költségvetésében folyamatosan 
biztosítja. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Lenfonó és a Bészkü-telep 
épületrészeit, valamint az OMSZK Park egyes részeit jelenleg bérlő szervekkel és 
személyekkel változatlan formában (jogfolytonossági alapon) újraköti az eddig a 
Kaláz Kft. által létesített bérleti szerződéseket úgy, hogy az esetlegesen a bérlők 
részéről a bérleti díj nem fizetése miatt felhalmozott tartozásokat, azok 
jogkövetkezményeit az új szerződés kapcsán érvényesíteni kell. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a Lenfonó épületében és az OMSZK Parkban bérlői 
státuszban lévő személyekkel és szervezetekkel történő szerződések aláírására.  

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

Intézkedés: A bérleti szerződéseket az érintett felek nagyobb részt újrakötötték, 

kisebb részben – a notórius nemfizetők esetében - megszüntették. Tájékoztatást 

adok arról, hogy a Kaláz Kft. korábbi munkavállalói a cég számítógépeiről 

odaérkezésemig valamennyi adatot töröltek, így elektronikusan sem 

szerződések, sem semmilyen más dokumentum nem maradt meg. A Kaláz Kft-

nél meglehetős „rugalmassággal" kezelték a dokumentumok nyilvántartását, 

számos eseményről pedig egyáltalán nincs adat, se elektronikus, se írásos 

formában. A munkavállalók bére például eltérő volt a fellelt 

munkaszerződésekben (ezt a munkaviszony kezdetekor rögzítették) és a 

valóságban, vagyis nincs arról dokumentum, ki és miért kapott a szerződésében 

szereplőnél jóval nagyobb összegeket. A dokumentumok hiánya miatt a 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: PMH) Gazdasági Irodájával karöltve 

hosszú hónapok alatt sikerült egy új nyilvántartási rendszert felfektetni. 

Gyakorlatilag az összes szerződést újra be kellett gépelni (kb. 70 bérlőről van 

szó). A Kaláz Kft. a korábbi bérlők által befizetett kauciókat, bérleti díj-

előlegeket (összességében többmilliós nagyságrend) folyamatosan visszatéríti. 

 

509/2010. (XII.14.) Kt. határozat 
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A Képviselő-testület megállapítja: 35/1991 és 37/1991 számú határozatával úgy 
rendelkezett, hogy a Budakalász belterület 3706 hrsz. alatt felvett, kivett művelési 
ágban nyilvántartott 6677 m2 területű kivett telephelyet, amely ténylegesen 2011 
Budakalász, Szentendrei út 24. szám alatt található (a továbbiakban: BÉSZKÜ telep) 
átadja a Kaláz Kft.-nek apportvagyonként, ugyanakkor a határozatok alapján a 
tulajdonjog földhivatali átvezetésére nem került sor. A Képviselő-testület 
megállapítja, hogy 217/2009. (IV.28.) Kt. határozatával adósság-átütemezésre 
irányuló szerződés jött létre közte és a tulajdonában álló Kaláz Kft. között. A 
Képviselő-testület úgy határoz, hogy az ingatlanforgalmi értékbecslő szakértővel 
felmért BÉSZKÜ-telep ingatlanon lévő felépítmények értékét alapul véve 
adásvétellel egybekötött tartozásrendezési szerződést köt a Kaláz Kft.-vel úgy, hogy 
a 217/2009 (IV.28) számú határozat alapján még fennálló tartozás fejében az 
ingatlant visszavásárolja. A tartozásrendezési szerződés részévé kell tenni a Kaláz 
Kft. minden olyan ingó vagyontárgyát, amely az önkormányzati feladatellátást 
szolgálhatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bészkü-
telep felépítményeire vonatkozó értékbecslés alapján, a Kaláz Kft. önkormányzati 
feladatellátásban hasznosítható ingó vagyontárgyai figyelembe vételével kössön 
tartozásrendezési szerződést a Kaláz Kft.-vel, és ezen ingósságokat az oktatási 
intézmények területéről szállíttassa a saját telephelyére. 

 
Felelős: polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: 2010. december 31. 
 
Intézkedés: A szerződést aláírtuk, ennek összege a Kaláz Kft. tartozását az 

értékbecslő által meghatározott összeggel csökkenti. 

 

II/1. A Kaláz Kft. gazdasági helyzetéről az elmúlt évben külön szakértői jelentés is 

készült. Ebben jelentős összegű volt az egy hónapra eső fajlagos működési költség. 

Jelenleg a működési költségek elsöprő többségét a foglalkoztatottak bére jelenti. A 

Kaláz Kft. saját költségén alkalmazza a város tisztaságáért felelős munkásokat (a 

közfoglalkoztatás rendjének átalakulása kedvezőtlenül hatott, ezért van rá szükség), 

ennek költségei a cég PMH felé fennálló tartozását csökkentik. Úgyszintén az előző 

szisztéma szerint a Kaláz Kft. alkalmazza azt a geológust, aki a Zrínyi-árok helyzetét 

törekszik stabilizálni. Az új szerződés, amely a Kaláz Kft. és a PMH közötti 

elszámolást újrarendezi, tartalmaz majd hasonló rendelkezéseket. 
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A Kaláz Kft. jelentős kintlévőségekkel küzd. Ezek egy részére értékvesztést kell 

elszámolni (vagyis a tartozás olyan régi, hogy nem várható annak maradéktalan 

megtérülése, de ennek ellenére nem tűnik el, mint adósság). Egy része hitelezési 

veszteségként lesz leírva, más esetekben pedig a felszámoló jelzése alapján nincs 

olyan vagyon, amely követelésünket kielégítené, ezek a cég veszteségét növelik 

majd. 

 

II/2. A cég helyzetét alapjaiban érinti - a vagyonkezelésében lévő ingatlanok után 

eddig befolyt bevétel PMH-hoz kerülésével – a Sportcsarnok bérbeadása, valamint 

csatornavagyonának bérbe adása a BKÜ Kft. részére. Előbbi havi kb. 2M., utóbbi 

1.2 M. Ft. bevételt jelent a cégnek. A Sportcsarnok bérleti szerződése az idei év 

végéig tart, a BKÜ Kft. pedig jelzéssel élt, amely szerint kéri az idei évre vonatkozó 

bérleti díjat sztornózni. Ezzel kapcsolatban megjegyzem, hogy a Kaláz Kft. és a 

BKÜ Kft. kapcsolt vállalkozás. A kapcsolt vállalkozások olyan vállalkozások, 

amelyek egy érdekeltségi körhöz tartoznak, tulajdonosaik között átfedés van. Ennek 

akkor van jelentősége, amikor egymással szerződést kötnek, mert ekkor a 

transzferárak eltérhetnek a piacitól, és ez adóelkerülésre ad lehetőséget. Ezért a 

kapcsolódó vállalkozásoknak a szerződéseiket be kell jelenteni, és speciális 

dokumentálási eljárásokat kell követniük. A kapcsolt vállalkozások esetében az adót 

akkor is a piaci ár után kell megfizetni, ha a felek egymás közötti szerződésükben 

alacsony árat kötnek ki. A Kaláz Kft. és a BKÜ Kft. tehát – kizárólag a tulajdonos 

döntése nyomán - jogilag köthet olyan szerződést, amelyben a Kaláz Kft. ingyen, 

vagy jelképes összegért adja bérbe a tulajdonát képező csatornahálózatot a BKÜ-nek 

üzemeltetésre. Azonban a Kaláz az adót éppúgy a piaci érték (jelenleg a kb. 1.2 M. 

FT/hó összeg az APEH részéről nem vitatottan „piaci árnak” elfogadható) után fogja 

megfizetni úgy, hogy közben bevétele nem származik a bérbeadásból. Ehelyett a – 

Kaláz Kft. számára egyértelműen hátrányos és vállalhatatlan – konstrukció helyett 

azt javaslom, hogy a tulajdonos rögzítse: a két cég állapodjon meg a bérleti díj 

időszakos átütemezéséről. 
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2011. december 31. napjával lejár a Sportcsarnokra kötött bérleti szerződés. A 

csarnok hasznosítása – az egyesületeknek, iskoláknak adott kontingens miatt is – 

önkormányzati stratégiai kérdés, ugyanakkor a tulajdonosnak figyelemmel kell 

lennie arra, hogy a BKÜ fizetési nehézségei miatt a Sportcsarnok a Kaláz Kft. 

jelenlegi egyedüli bevételi forrása.  

 

II/3. A cég kiadásainak jelentős részét a geológus szakértő megbízási-, és az 5 

(júniustól 7) fő munkás munkadíja jelenti (700, júniustó 900e. Ft/hó). Jelentős 

megterhelést jelent a korábbi kaució/előre megfizetett bérleti díj visszatérítése, és a 

közüzemi számlák előlegezése (főleg a Sportcsarnok közüzemi számláié).  

 

II/4. A Kaláz Kft. felé nagyobb tartozást felhalmozó cégek és a hozzájuk kapcsolódó 

eljárások:   

(A cégek területet/épületet béreltek a Lenfonógyárban / Bészkü-telepen, és nem 

fizettek) 

Cégnév        tartozás nagyságrendje (Ft.)        eljárás 

Energo Lift Kft. 1,5M Eszközei egy része zár alatt van. 

Felszámoltatjuk. 

Dekoprint Kft. 13M Megegyezés született, az éven kiegyenlíti 

a tartozását. 

Komplex Bau Kft. 3,6M Megegyezés született, az éven kiegyenlíti 

a tartozását. Adóssága egy részét 

ledolgozta. 

Pro Print Bt. 6M Ügyvédi felszólítást küldtünk ki, ennek 

eredménytelensége esetén 

felszámoltatjuk. 

Szokolai és Viktor Kft. 500e Ügyvédi felszólítást küldtünk ki, ennek 

eredménytelensége esetén 
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felszámoltatjuk. 

BMSE 1,4 M Tartozása nagyobb részét megfizette, a 

többiről egyeztetünk. 

Rehabit Komplex Kft. 2,2 M Felszámolóbiztos nyilatkozata alapján 

fizetésképtelen. 

Kávé Birodalom Kft. 600e Tárgyalásban vagyunk velük. 

Mamroni Consulting Kft. 250e Értékvesztést számolunk el rá. 

Jet C.C Kft. 11M *Külön részletezve 

Hungaro W. Kft. 5M Jogerős bírói ítélet alapján a behajtáshoz 

szükséges intézkedéseket megtesszük. 

Sennax Prod Kft. 2,75 M Felszámolóbiztos nyilatkozata alapján 

fizetésképtelen. 

Profi Alu Kft. 4,8 M Megegyezés született, az éven kiegyenlíti 

a tartozását. Adóssága egy részét 

ledolgozta. 

 
A Jet C.C Kft. ügye: A cég a volt panziót bérelte, az ott lévő garázsban tartózkodó 

egyénekkel együtt (sehol nem volt mérőóra külön kiépítve, egy főmérőn ment 

minden). A Jet C.C Kft elvégzett egy nagyobb beruházást az épületen, ennek írásbeli 

nyoma sehol nincs, de elődöm elismerte 9M.619.697 Ft. értékben (lásd mellékelt 

levél). A panziót az Önkormányzat értékesítette, a Jet C.C-t kitették az épületből, át a 

Lenfonóba, ahol annak ellenére, hogy ígéretet kapott egy biztonságos helyiség 

bérlésére, kifosztották a raktárát, meglehetősen „különleges” körülmények között. A 

cég nemfizetésből eredő tartozása jelenleg 11M. 008.958 Ft. A tulajdonos a két 

összeg közti különbözet (1M 389.261 Ft.) megfizetése mellett veszteségként 

engedélyezheti leírni a Zicsi ügyvezető úr által korábban megjelölt 9M.619.697 Ft. 

összeget. 
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II/5. Márciusban elvégeztük a Kaláz Kft. teljes vagyonleltárát. A cégnél évek óta 

elmaradt a hitelt érdemlő, tételes leltározás, így a teljes munkafolyamatot teljes 

körűen márciusban elvégeztük. Minden tárgyi eszközt, amely fellelhető volt, számba 

vettünk.  

III. 
A Kaláz Kft és a kavicsbányászat 

A Kaláz Kft. a Budakalász IV. védnevű bányatelek bányavállalkozója. A Kaláz Kft., 

mint bányavállalkozó a Török-Trans Kft. alvállalkozóval 2001 októberében 

szerződést kötött a Budakalász IV. bányatelken lévő kavicsvagyon kitermeltetésére. 

Az alvállalkozó megítélése szerint azt a mennyiséget, amelyre szerződött, a 

kedvezőtlen környezeti feltételek, a vastag iszapréteg miatt kitermelni nem tudta. Az 

ügyben több megkeresés is történt az alvállalkozó részéről az Önkormányzat, 

valamint a Kaláz Kft. felé is, szakértők és szakhatóságok kísérelték meg a 

kibányászható anyagmennyiség pontosítását, ugyanakkor az egyeztetések és 

felmérések nem vezettek eredményre. A szerződés 2007 közepén megszűnt, a részes 

felek között elszámolási vita keletkezett. Az alvállalkozó állította: nem sikerült 

kitermelnie a szükséges kavicsmennyiséget, emiatt a kifizetett vételár arányos 

visszatérítését kéri. Az önkormányzat szakértőként bevonta az ügy lezárásába 

Oplaznik Gusztáv bányászati szaktervezőt, aki megállapította: a bányavállalkozó 

(Kaláz Kft.) biztosította a szükséges feltételeket, ám nem ellenőrizte a bányászati 

tevékenységet. A szakvélemény leszögezi: bizonylatok, pontos, regisztrált adatok 

nem állnak rendelkezésre a kitermelés konkrét volumenét érintően. A jelentés kitér a 

korábbiakban a Kaláz Kft. által alkalmazott, bányászati terveket készítő szerv 

vezetőjének elfogultságára, az információvesztésre is. Az összegzés azt is rögzíti, 

hogy az alvállalkozó Török Trans Kft. által a hatóságok felé bevallottan kitermelt 

anyagmennyiség nem feltétlenül egyezik a tényszámokkal, amelyet viszont 

bizonyítani nehéz. Ennek hatására fogadta el a Kt. azt a határozatot, hogy a 

bányászati tevékenységet be kell fejezni és a bányát be kell zárni. Ebből a célból 

foglalkoztatjuk Gernstenkorn András bányaszakértőt, és zároltunk (céltartalékba 
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helyeztünk) 3M Ft. összeget a bányabezárás rekultivációs feladatainak ellátására. A 

bánya bezárásához a GYNK Ingatlanfejlesztő Zrt-nek, a Pannon Alfa Kft.-nek és az 

Óbuda Szövetkezetnek is hozzá kellett járulnia, mivel a DAT rendszer 

megjelenésével, a telekhatárok pontosításával a rézsű környéke, annak egy darabja 

jelenleg az ő tulajdonuk. A Török Trans Kft. beperelte a Kaláz Kft. és az 

Önkormányzatot. A Kt. ezzel összefüggő határozata:  

491/2010. (XII.01.) Kt. határozat 

A Képviselő-testület a Kaláz Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlójaként úgy határoz, 
hogy a Török Trans Kft. által a Kaláz Kft. I. rendű és Budakalász Város 
Önkormányzata, mint II. rendű alperes ellen indított perében a Kaláz Kft. 
ügyvezetője tegye meg a szükséges előkészületeket az érdemi védekezés bíróság 
előtti előterjeszthetősége érdekében. A Képviselő-testület, mint II. rendű alperes, és 
mint az I. rendű alperesi gazdasági társaság tulajdonosa vitatja a Török Trans Kft. 
álláspontját, és mint alaptalan követelést, a kereset teljes körű elutasítását 
kezdeményezi.   

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

Volt két tárgyalás, döntés még nem született. A perképviseletet – az Önkormányzatot 

és a Kaláz Kft-t is - Viszlói ügyvéd úr látja el, 3M Ft. +ÁFA összegért, amelyet a 

Kft. fizet (az Önkormányzattal szerződése van).  

IV. 

A Kaláz Kft. és a Metro vitája 

Harcsa Lajos korábbi polgármester szerződést kötött a Metro áruházzal többek között 

arra, hogy a Metro csatornahálózatát a Kaláz Kft. fogja megvalósítani (2003 

december). Az áruházlánc a szükséges fedezetet végleges célú pénzeszköz átadás 

formájában biztosította (2004) a cégünknek, ugyanakkor – Heringer Gábor korábbi 

ügyvezetőre hivatkozva - szeretné visszakapni a beruházás ÁFÁ-ját, ami nem 

jogszerű igény. Ennek ellenére 2005 óta a Kaláz Kft. könyveiben 20M Ft. tartozás 

van nyilvántartva a Metro felé, amit idén – mint alaptalant – kivezetünk. 
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V. 

Az Önkormányzat felé fennálló tartozás 

2009-ben már született egy megállapodás a Kaláz Kft. és a PMH között, amelyben 

szerepelt egy közel 8M. Ft. összegű vitatott tétel – kamat – is; erre vonatkozóan az 

alábbi döntés született: 

173/2011. (V.09.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kaláz Kft. tulajdonosa, 
úgy határoz, hogy a 217/2009 (IV.28) határozattal jóváhagyott, a Kaláz Kft. és az 
Önkormányzat között létrejött adósság-átütemezési szerződésben meghatározott 
tartozás magában foglal 7.816.830 Ft. összegű késedelmi kamatot. A Képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert és a Kaláz Kft. ügyvezetőjét, hogy a Kaláz Kft. 
2010-es mérlegbeszámolójával egyidejűleg készítsenek elő egy új adósságrendezési 
megállapodást, amely tartalmazza a jelenleg fennálló adósságot és annak kamatait, 
illetve az elszámolás részletszabályait. 

 
Felelős: polgármester, Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
 

Intézkedés: az új megállapodást előkészítettük, elfogadni javasoljuk. 

A PMH jelenleg a csatolt mellékletben 89M894.640 Ft. összeget tart nyilván a Kaláz 

Kft. 2011. IV.30 napig esedékes tartozásaként (ezt az összeget a feleknek még 

pontosítani kell), amelyben nem szerepel a közelmúltban adásvétellel az 

Önkormányzathoz visszakerült volt Bészkü-telep felépítményeinek értéke. A 

pontosított összegről megállapodást kell kötni. 

VI. 

A kerékpárút átvétele 

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 létesített 
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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 elkészült beruházást tehát a Kaláz Kft mérlegéből ki kellett vezetni és az 

önkormányzat vagyonába át kell venni. A Képviselő-testület az alábbi döntést hozta: 

 

230/2010. (V.25.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes tulajdonba veszi a 
Kaláz Kft.-től a Lupaszigeti 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. 
 

A felek a Kt. határozatban rögzített értékeket (bekerülési érték: bruttó 38.750.000,- 

Ft, elszámolt értékcsökkenés: 2.520.000,- Ft.) elfogadták, könyveikben a Kt. 

határozatban megjelöltek szerint a módosításokat végrehajtják. Az Átvevő 

Önkormányzat a Kaláz Kft-től a kerékpárutat a megtekintett formájában ingyenesen 

véglegesen átvette idén május másodikán.  

 
VII. 

Az uszoda-torzó ügye 

A befejezetlen uszoda ügyében a Kaláz Kft. könyvvizsgáló felhívták a figyelmet arra, 

hogy számvitelileg a torzó ügye még nincs nyugvóponton. Az uszoda-kezdemény 

önkormányzati földterületen van, jelen állapotában egy gödör, sem építési engedélye, 

sem bármely más szakhatósági engedélye nincsen. A befejezetlen beruházás ügyében 

az ingatlantulajdonos az Önkormányzat, az uszoda megrendelője pedig a Kaláz Kft. 

volt. Az uszoda továbbépítésének szándéka nélkül a Kaláz Kft-nek nem jelent értéket 

a több éve befejezetlen beruházás, ellenkezőleg többlet költséget okozhat az eredeti 

állapot visszaállítása. A Kaláz Kft. nem tud céltartalékot képezni arra az esetre, ha az 



 14

eredeti állapotot helyre kell állítani, ezért kérjük a tulajdonost, hogy erre vonatkozóan 

deklarálja: ha az uszoda-torzó helyreállítása válik szükségessé, arra az Önkormányzat 

vállaljon kötelezettséget. 

 
VIII. 

Új alapdokumentumok 

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén jóváhagyta a Kaláz Kft. új alapító okiratát, 

egységes szerkezetbe foglalva azt, és kibővítette feladatkörét. Márciusban 

könyvvizsgáló szakértő bevonásával aktualizáltuk (újraalkottuk) a gazdasági társaság 

alapdokumentumait, ezek június 1. napjával hatályosak, így azok megfelelnek a 

hatályos jogszabályoknak. 

IX. 

A 2010. évi mérleg és a 2011-es pénzügyi terv 

Elkészítettük a Kaláz Kft. leltárát, minden szerepel benne, amit felleltünk. Selejtezést 

a leltár alapján most nem rendeltem el. A mérlegjelentést az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. Ami a 2011-es gazdasági évet illeti: 

 
A Kaláz Kft. 2011-es gazdasági év üzleti terve: 

 
Kiindulási állapot: 

1. Vagyonkezelői jog megszűnt, a Lenfonógyár és a Bészkü-telep bérlőinek 

szerződései alanyváltással módosultak, a bevétel az Önkormányzatot illeti 

2. A Bészkü-telepet adásvétellel az Önkormányzatnak elidegenítettük, ami a 

tartozásunkat csökkenti; 

3. Bányarendezés kapcsán rekultivációs feladatokkal kell számolnunk; 

4. Bányaper: negyedmilliárdos igényt kívánnak érvényesíteni a céggel szemben, 

bízunk jogi álláspontunk sikerében, ezért céltartalékot nem képzünk rá; 

5. Jelentős kintlévőségek vannak, amelyek egy részét szerződéssel biztosítottuk, más 

részét behajtjuk, a behajthatatlanokat pedig javasoljuk elengedni; 

6. Tartozás az alapító felé: új szerződés megkötésével konszolidáljuk a helyzetet. 
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Feladatok: 

 A megszűnt szerződések előre befizetett bérleti díjainak, kaucióinak 

visszafizetése 

 Kintlévőségek beszedése (eddig 20M biztosítása megtörtént) 

 Önkormányzattal kötött szerződés felülvizsgálata, a tartozásrendezés újabb 

variációja, a régi konstrukció felülvizsgálata, a szerkezetváltás óta szükségtelen 

eszközök (járművek, fűkaszák, stb) vagy az értük kapott ellenérték átadása; 

 Az Önkormányzat felé a tartozás fejében feladatellátás (munkások alkalmazása, 

kiadói feladatok ellátása)  

Adottságok:  

 A BKÜ Kft. jelezte, hogy idei fizetnivalói stornózását kéri, számláit nem tudja 

felénk kiegyenlíteni, szerződést kell vele kötnünk. 

 A Sportcsarnok szerződése az idén lejár 

 A bánya rekultivációjára 3M. Ft-ot céltartalékba helyezünk 

Bevételek (ÁFA nélkül):  

 BKÜ: 1,2 M Ft./hó (márciusig kiegyenlítve), több bevétel az éven a cégtől nem 

várható 

 Sportcsarnok: 2,2 M. Ft/hó 

 Fantasy Land (Árbocos Étterem): 130.000 Ft/hó 

 Befolyó törlesztések: 20M 

Éves szinten: 14,4M (BKÜ Kft.-től esedékes bérleti díj) + 26,4 (Sportcsarnok)+ 1,5 

M (Fantasy Land) + 20M (kintlévőségek) = 62,3 M. a várható bevétel  

(ebből 10,8 M a BKÜ-től nem fog befolyni, így 51,5M a várható bevétel) 

 

Kiadások: 

 5 munkás bére (500e Ft.) ½ évig, majd 7 munkás bére (700e Ft.)½ évig (3M+4.2 

M = 7.2 M Ft) 
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 vízügyi szakmérnök bére (200e*12=2,4 M) 

 bányaszakértő bére (120e*12 = 1.4 M) 

 adminisztrátor bére (60e*12 =720e Ft.) 

 könyvelő, bérszámfejtő bére (170e*12=2,1 M) 

 csatornaközmű-vagyon tulajdonost terhelő javításai, cseréinek költségei 

 épületvagyon közüzemi költségeinek előlegzése 

 kiadói feladatok ellátása (1.4 M) 

 korábbi tartozások (bérleti díjak, kaució) visszafizetése (6M ft) 

 Viszlói Tamás ügyvédi díja (3M) 

 Könyvvizsgálói díj (2M) 

 Egyéb, előre nem kalkulált költség (önkormányzati igények, iroda működtetése, 

illetékek, ÁFA, SZJA): 15M 

 Céltartalék: 3M 

Éves szinten: 44M.250e a várható kiadás, aminek egy jelentős része az 

Önkormányzat felé fennálló tartozást csökkenti. 

X. 

Javaslat a Budakalászi Innovációs és Szolgáltató Park üzemeltetésére 

 
Budakalász 2009-ben az Ipari Park cím viselésére jogosulttá vált. A cím birtoklása 

azt jelenti, hogy megnyílnak olyan pályázati lehetőségek.(ebben számos vállalkozás 

részes). Az Ipari Parkot működtetni szükséges, ebben részt vehet az Önkormányzat, 

mint a cím birtokosa, vagy ha nem kíván erre a célra gazdasági társaságot szervezni, 

megállapodik az üzemeltetésről. Jelenleg a Park nem funkcionál. Ennek oka az 

elfogadott, de nem teljesült Kt.-határozat: 

562/2009. (XII.22.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Ipari Park 
működtetésére irányuló előterjesztésben foglaltakat, és elviekben úgy határoz, hogy 
az Ipari Park cím elnyerése érdekében bevont szakértőkkel (Invorg Zrt., Innoland 
Bt.), illetve az Ipari Park területén működő vállalkozásokkal együttműködve, 
valamint a Kaláz Kft.-t bevonva egy újonnan megalakítandó gazdasági társaságot bíz 
meg az Ipari Park működtetésével. A gazdasági társaságban az Önkormányzat saját 
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tulajdoni hányaddal részt venni nem kíván, a Felügyelő Bizottság elnökét 
ugyanakkor az Önkormányzat jelöli. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az érintettekkel az Önkormányzat döntését ismertesse, valamint 
a jelen határozatban részletezett gazdasági szereplőkkel a gazdasági társaság 
megalakulásával összefüggő teendőkről egyeztessen. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Folytak ugyan megbeszélések, de a működtető cég nem jött létre. Javaslom, hogy a 

tulajdonos Önkormányzat – ha a fenti határozat határidejének módosításával sem 

teljesíthető - a Kaláz Kft-t bízza meg az Innovációs Park (IP) működtetésével. 

 

Az IP-Működtető Társaság feladatai 
 

1.1. Feladatok a BISzP (Budakalászi Innovációs és Szolgáltató Park) felügyelő 
minisztériummal való (NFGM) való kapcsolattartás területén.  

1.1.1. A Működtető Társaság az Önkormányzat felhatalmazása és a vele 
történő kötelező előzetes egyeztetés utólagos tájékoztatás keretében:  

– folyamatos szakmai kapcsolatot tart a minisztériummal, 

– elkészíti a minisztérium részére az éves és a mindenkori pari 
parki adatszolgáltatási dokumentumokat, 

– részt vesz a minisztérium által szervezett ipari parki szakmai 
rendezvényeken; 

1.2. Feladatok az Önkormányzattal való együttműködés területén 

1.2.1. A Működtető Társaság az Önkormányzat felhatalmazása alapján  

– közreműködik az Önkormányzatnak az ipari parki vállalatok 
adatszolgáltatási, egyéb kötelezettségeinek teljesítésének 
előmozdításában, 

– közreműködik az Önkormányzat ipari park fejlesztését 
szolgáló munkáinak szervezésében, végzésében, 

– közreműködik az Önkormányzat ipari parkot, ipari parki 
vállalkozásokat érintő szabályozási feladatok szervezésében, 
kidolgozásában, 

– közreműködik az Önkormányzat ipari parkot, ipari parki 
vállalkozásokat érintő szolgáltatási feladatok kialakításában, 
szervezésében, végzésében.  
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1.3. Feladatok az ipari park fejlesztésével összefüggésben 

1.3.1. Az Önkormányzattal, az ipari parki vállalkozásokkal közösen 

– rövid,  

– középtávú 

fejlesztési-üzleti terveket dolgoz ki. 

1.3.2. Külön megállapodás alapján végzi a fejlesztési projektek előkészítését, 
szervezését, megvalósítását.  

Ennek keretében különösen:  

– támogatási forrásokat von be, 

– fejlesztési hiteleket szervez, 

– projekt menedzseri feladatokat lát el. 

1.4. Feladatok az ipari park működtetésével összefüggésben 

1.4.1. Ellátja, szervezi külön megállapodás keretében az ipari park egészét 
érintő szolgáltatási feladatokat, így különösen:  

– a területőrzési, fenntartási, 

– karbantartási, 

– az egyéb szolgáltatási 

feladatokat.  

1.5. Feladatok az ipari parki vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások területén, 
külön megbízások keretében:  

1.5.1. Pénzügyi, forrás szervezési szolgáltatások 

1.5.2. Pályázati tanácsadás, készítés 

1.5.3. Műszaki szolgáltatások (hulladékgyűjtés, takarítás, gépi kölcsönzés, 
megújuló energia) 

1.5.4. Technológia transzfer, szolgáltatás 

1.5.5. Minőségbiztosítás 

1.5.6. Iparjogvédelmi szolgáltatás 

1.5.7. Inkubációs szolgáltatás  
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XI. 

A Kaláz Kft. könyvvizsgálata 

Javaslom, hogy a tulajdonos az alapító okiratban rögzítettek szerint egy évre, 2012. 

május 31. napjáig ismételten Morvai Zsuzsannát bízza meg a könyvvizsgálói 

feladatokkal.  

XI. 

A Kaláz Kft. irodahasználata 

A Bészkü-telep felépítményeinek Önkormányzathoz történő visszakerülésével 

javaslom, hogy a tulajdonos ingyenesen engedje meg a székhelyként történő további 

használatot azzal, hogy az ingatlan közüzemi költségeinek alapterület szerint rá eső 

százalékos hányadát a gazdasági társaság egyenlíti ki (a többit értelemszerűen a BKÜ 

Kft.). 

 

Határozati javaslat:  

1.) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi 

jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy  

 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a Budakalász IV. bányatelek rekultivációja és a 

Török Trans elleni per ügyében adott tájékoztatását elfogadja és a megtett 

intézkedéseket jóváhagyja; 

 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a kerékpárút átadás-átvétele ügyében adott 

tájékoztatását elfogadja és a megtett intézkedést jóváhagyja; 

 Az Önkormányzat tulajdonában álló földterületen lévő uszoda-torzó kapcsán az 

eredeti állapot esetleges helyreállításával összefüggő feladatokat és költségeket 

vállalja. Ez jelenleg nem igényel fedezetet. 

 A Kaláz Kft. számára biztosítja a Budakalász, Szentendrei út 24. számú ingatlan 

térítésmentes használatát a költségek egyidejű, arányos áthárításával. 

 Felhatalmazza a Kaláz Kft. és a BKÜ Kft. ügyvezetőjét a köztük a 

csatornarendszer bérletére vonatkozó szerződés tárgyában a jogszabályoknak és a 

kapcsolt vállalkozási jellegnek megfelelő szerződésmódosításra. 



 20

 Felhatalmazza a Kaláz Kft. ügyvezetőjét Morvai Zsuzsanna könyvvizsgáló 

foglalkoztatására 2012. május 31. napjáig. 

Felelős: Polgármester, a Kaláz Kft., valamint a BKÜ Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kaláz Kft. tulajdonosi 

jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy a gazdasági társaság 2010. évre 

vonatkozó beszámolóját (ezer forintban) 629.050 Ft. mérlegfőösszeggel, 18.788 Ft., 

a 2009. adóévben keletkezett negatív eredménytartalékot csökkentő eredménnyel, 

illetve a beszámolóhoz kapcsolódó dokumentumokat, a gazdasági társaság 2011-es 

üzleti tervét a megismert formában jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

3) Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja a 562/2009. 

(XII.22.) Kt. határozat teljesítési véghatáridejét 2011. augusztus 31. napjára. 

Amennyiben a véghatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Képviselő-testület az Ipari 

Parkot működtető gazdasági társaságnak szerződéses úton a Kaláz Kft.-t jelöli ki. 

 
Felelős: Polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 
 

4.) Budakalász Város Önkormányzata 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  
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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. 

Felelős: polgármester, valamint a Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 
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Budakalász, 2011. május 19. 

 

Udvarhelyi István 

    ügyvezető 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


