
 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám: 29/2011 Kt. 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 

 
a Képviselő-testület 2011. november 07-én (hétfőn) 18 óra 55 perckor 

megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről 
 
 
 
362/2011.(XI.7.) Kt. határozat 
 Budakalászi Egészségház projekt elindítására és a fedezetének biztosítása 

(Budakalász Kábel TV Szolgáltató Kft 75%-os üzletrészének az értékesítése) 
363/2011.(XI.7.) Kt. határozat 

Javaslat adósságrendezést célzó szerződéskötésre a Kaláz Kft.-vel 
 



 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

Szám:29/2011 Kt. 
 

JEGYZŐKÖNYV 

a Képviselő-testület 2011. november 7-én (hétfő) 18 óra 55 perckor 
megtartott,rendkívüli nyílt üléséről 

 
Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácsterem  
 
Jelen vannak:  Rogán László polgármester 
    Ercsényi Tiborné alpolgármester 

Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Mányai Zoltán képviselő 
Németh Antal képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 

 
Megjelent továbbá: Dr. Krepárt Tamás alpolgármester 
    dr. Molnár Éva jegyző 
    Nagy Zsolt aljegyző 
    dr. Papp Judit szervezési és képviselő-testületi  
    irodavezető 

Orosz György gazdasági irodavezető 
Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 
Homor István beruházási osztályvezető 
Szita László könyvvizsgáló 

 
Jegyzőkönyvvezető:  Hajzer Annamária 
 
Nyílt napirendi pontok: 

 

 

4.Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt elindítására és a fedezetének 

biztosítására 

272/2011.(XI.07.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság, és a Népjóléti Bizottság 



 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

5.Javaslat adósságrendezést célzó szerződéskötésre a Kaláz Kft.-vel 

271/2011.(XI.07.) sz. előterjesztés 

Tárgyalta:  Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottság 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 
Rogán László polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a 
rendkívüli ülésen a televízió nézőit. A Képviselő-testület zárt üléssel kezdte a 
munkáját és most nyílt üléssel folytatja.  
 
 

NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA: 
 
4. Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt elindítására és a fedezetének 

biztosítására 

272/2011.(XI.07.) sz. előterjesztés 

Írásos anyag csatolva. (4.sz.melléklet) 
 
 

Rogán László polgármester: Budakalászon régóta igény, egy minden igényt 
kielégítő XXI. századi egészségügyi intézmény felépítése. Az új intézmény, 
amit reményeink szerint fel tudunk építeni a jelenlegi orvosi rendelő helyén, az a 
volt Takarékszövetkezet helyét foglalná magába. A bizottság tárgyalta ezt a 
napirendi pontot és bőven kifejtettük, hogy a Képviselő-testület a zárt ülésen 
megteremtette a projektnek a fedezetét.  
 
Az önkormányzat mindenféleképpen elhatározta, hogy egy modern 
egészségügyi orvosi rendelőt, azaz házi orvosi rendelőt épít a városban, melynek 
a helyére azt gondolta a Képviselő-testület, hogy a mostani hely lenne a 
legalkalmasabb, a város közepén van, közel a HÉV-hez, parkolási lehetőségek 
között, de ugyanakkor a zsúfolt majdani városközponttól azért távolabb, a 
fertőzéses időszakban mindenféleképpen külön kell választani az intézményt. 
Azt gondoljuk, hogy egy olyan modern épületet szeretnénk átadni Budakalász 
Városának, ami magában foglalja a gyermekorvosi, védőnői, háziorvosi és a 
fogorvosi ellátást. Természetesen modern körülmények között nem egy 
légtérben szeretnénk ezt megoldani, úgy gondoljuk, hogy erre a terület 
lehetőséget ad.  
Ennek a projektnek a megvalósítása során szeretnénk rendezni az orvosi rendelő 
előtti területet, amely magában foglalná a járda, az út és a parkolónak a 



 

felújítását is. Azt gondolom, hogy ezáltal egy régi álom teljesülhet, igényeink 
szerint jövőre Budakalászon. 
 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, észrevétel nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 9 egyhangú igen 
szavazattal elfogadta az alábbi határozatot. 
 

 
362/2011.(XI.7.) Kt. határozat 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budakalász Kábel 

TV Szolgáltató Kft 75%-os üzletrészének az értékesítésből várható 

238.500.000 Ft vételárat teljes egészében a Budakalászi Egészségház 

megépítésére fordítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjen az 

önkormányzat számlavezető bankjánál „egészségház” megnevezésű 

alszámla nyitásáról, melyre a teljes összeget utalja át. Ezen számláról csak 

és kizárólag az egészségház megvalósításával kapcsolatos költségek 

fizethetők ki.  

A képviselő- testület felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg az 

egészségház projekt és az ehhez kapcsolódó részletes elképzelések 

kidolgozását, és az anyagot a decemberi testületi ülésre terjessze elő. 
 

Határidő:   azonnal, ill. decemberi testületi ülés 
Felelős:  polgármester 

 
5.Javaslat adósságrendezést célzó szerződéskötésre a Kaláz Kft.-vel 

271/2011.(XI.07.) sz. előterjesztés 

 Írásos anyag csatolva. (5.sz. melléklet) 
 
Rogán László polgármester: Ismertetem a könyvvizsgáló Úrnak a hozzánk 
eljutatott anyagát. Tisztelt Irodavezető Asszony! Budakalász Város 
Önkormányzata 2011. november 7-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 
előterjesztett, a Kaláz Kft-vel adósságrendezést célzó szerződéskötésről szóló 
előterjesztést áttekintettük, arról véleményünk a következő: 
 
Az előterjesztésben megfogalmazott adósságrendezésre vonatkozó javaslatok 
nem ütköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az Államháztartás 
Szervezeti Beszámolási és Könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló Kormányrendelet előírásaiban. Az előterjesztést tárgyalásra és elfogadásra 
alkalmasnak tartjuk.  



 

 
Jelen véleményünket a rendelkezésünkre bocsátott előterjesztés, valamint a 
Kalász Kft. ügyvezetőjével és könyvvizsgálójával 2011. október 24-én történt 
egyeztetés alapján adtuk ki. Kaposvár, 2011. november 04. Szita László kamarai 
tag, könyvvizsgáló. 
 
dr. Udvarhelyi István pm. kabinetvezető: Ismeretes, hogy az elmúlt jó néhány 
évben a Kaláz Kft. az önkormányzat felé jelentős tartozásokat halmozott fel, 
ezeknek a konszolidálására már az elmúlt időszakban már több kísérlet is 
történt. Most meghatároztuk a pontos adósságállományt, amelynek forintosított 
összege és ez a teljesen aktuális adat 89.627.516- Ft. Az elmúlt évben már kötött 
az önkormányzat és a Kaláz Kft. egy szerződést, amelyben moratóriumot 
biztosított a Képviselő-testület a cég részére az adósság megfizetésére tekintettel 
annak anyagi kondícióira, ehhez képest ebben az évben 16.100.000.-Ft-al 
sikerült csökkenteni a Kaláz Kft. adósságállományát, az előterjesztésben 
részletesen felsoroltuk, hogy milyen feladatok ellátásával, amelyet a Kaláz Kft 
az önkormányzat helyében és nevében végzett el, sikerült ezt az 
adósságállományt csökkenteni. Az elővezetett két határozati javaslatból az elsőt 
visszavonom, és csak a második elfogadására teszek javaslatot. Ismeretes, hogy 
a BÉSZKÜ telep felépítményei tekintetében egy adásvételi szerződés 
megkötésére tettünk volna javaslatot, ám Viszlói Úrral folytatott egyeztetést 
követően ettől eltekintünk, így marad a második határozati javaslat, amely ezt a 
16.100.000.-Ft-os kiadás mellett összegzi és részletezi ezt javasoljuk a 
Képviselő-testületnek elfogadni és ezt követően fog majd ennek a pénzügyi- 
számviteli rendezése megtörténni az önkormányzat és a gazdasági társaság 
között.  
 
Rogán László polgármester: felolvassa a határozati javaslatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem volt. Szavazás. A Képviselő-testület 8 igen és 1 
tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot. 
 
 

363/2011.(XI.7.) Kt. határozat 
 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

megismert tartalommal adósságrendezési szerződést köt a Kaláz Kft.-vel a 

gazdasági társaság alapító felé fennálló tartozásállományának rendezése 

érdekében.  

 



 

 

„Az alapító felé felhalmozott adósság rendezésére, az adósság-átütemezési szerződésben 

rögzített feltételek teljesítésére, valamint a megszüntetett vagyonkezelői szerződések miatt 

szükséges intézkedések rögzítésére 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. és az Önkormányzat egyeztető jegyzőkönyvben megállapították 

az egymás felé fennálló tartozásuk egyenlegét. 

(A) A 2011. szeptember 30-i állapot a jegyzőkönyv szerint:  

A Kaláz Kft. tartozása az Önkormányzat felé: 89 627 516 
 

(B) A felek rögzítik, hogy egymással külön adásvételi szerződést kívántak kötni a volt Bészkü-

ingatlanok felépítményeit érintően, de azok értékét a felmerült körülmények alapján az 

Önkormányzat a jogi helyzet tisztázásáig nem számítja be a Kaláz Kft. alapítói tartozásába 

(A. pontban még nem nevesített összeg)  Ennek értelmében a Kft. (a jelen szerződés 1)(A) 

pontjában megállapított)  tartozása az adásvételi szerződésben rögzített összeggel (23. 

268.000 Ft.) egyelőre nem csökken. 

 

(C) A felek között egy ponton volt nézetkülönbség. Ennek részletezése az alábbi: 2005. I. 31-

én szerződés jött létre az Önkormányzat és a Kaláz Kft. között a Lupaszigeti úti kerékpárút 

ellenérték fejében történő használatba adásáról. A jogviszony alapján a Kft. 1.505.206 Ft. 

összegben állított ki számlát az Önkormányzat felé, 2005-től 2008-ig, amelyek nem lettek 

kiegyenlítve. Az Önkormányzat álláspontja szerint a LB ítélete alapján – 2008 év végén 

született egy bírói döntés arról, hogy Kft. tulajdonában nem lehet kerékpárút, az törvény 

szerint az Önkormányzaté, így át kell neki adni - a használatba adási szerződést megkötni sem 

lehetett volna, ezért a jogviszonyból eredő számlák kifizetése indokolatlan és alaptalan. A Kft. 

álláspontja szerint a használatba adási szerződés 2011. május 2-án veszítette hatályát, 

amikor a Kft. a kerékpárutat az Önkormányzatnak jegyzőkönyvileg átadta. A LB ítélete 

ugyanis a 2005-ös használatba adási szerződés hatályát nem érintette, a szerződést sérelmező 

félnek a szerződés megszűnte előtt kérnie kellett volna a szerződés érvénytelenségének bírói 

úton történő megállapítását, vagy a szerződést módosítani, avagy megszüntetni kellett volna, 

ám egyik sem történt meg. Ezért a fenti összegről kiállított számla a Kft. szerint jogos, a 

szerződés megszűnéséig (2011. Május 2.) pedig intézkedés szükséges a használatba adási 

szerződés alapján. 2011. október 24-én a felek könyvvizsgálói a kérdést áttekintve arra az 

álláspontra jutottak, hogy a fenti tételek csökkentik a Kaláz Kft. alapítói tartozását – 

amelyet az Önkormányzat befogadott, nem kifogásolt, és a Kaláz Kft. az ÁFÁ-t a számlák 

után befizette -, kiegyenlítésükre pedig kompenzáció útján kerül sor, ezt a tényt a felek 

elfogadják, további igényük egymással szemben a kerékpárút-jogügyletből nincsen.  



 

Ennek értelmében a Kft. (a jelen szerződés 1)(A) pontjában megállapított) tartozása 

(1.505.206 Ft.) tovább csökken. 

 

2) A felek rögzítik, hogy a köztük 2011. június 10-én létrejött szerződés 2. pontja alapján 

megállapodtak abban, hogy (szövegszerű idézet) „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 

nevesítették különösen az önkormányzati célok érdekében munkavállalók foglalkoztatását; a 

gazdasági társaság felé adósságot felhalmozó természetes vagy jogi személyek 

munkájának/tevékenységének igénybe vételével az Önkormányzat által megrendelt feladatok 

ellátását; természetes vagy jogi személyek munkájának/tevékenységének térítés fejében 

történő igénybe vételével az Önkormányzat által megrendelt feladatok ellátását.  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 – szerződés szerint elfogadja. Az 

Önkormányzat Kaláz Kft. felé felhalmozott tartozását a felek beszámítással kiegyenlítettnek 

tekintik. A Kaláz Kft. az A-C pontban meghatározottakon túlmenően minden olyan módon 

teljesíthet, amelyet az Önkormányzat elfogad.” 

 

 A felek a fentiek alapján az alábbi 3. pontban megjelölt tételeket a Kaláz kft. adósságot 

csökkentő teljesítéseként elfogadják. 

 

3) Az Önkormányzat elfogadja  

- a felkérésére megvalósított, ezzel általa megrendeltnek tekintendő tételek elszámolását 

(Budakalászi Hírmondó kétszeri kiadása, Gerinc utcai támfal építése, OMSZK Park WC 

rendbetétele, irodahelyiségek rendbe tétele, köztisztasági feladat-ellátási megbízás), valamint  

- a megszüntetett vagyonkezelői szerződések miatti kiadások elszámolását a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Osztályához becsatolt (jelen szerződéshez mellékelt) számlák és 

dokumentumok alapján.  

A megszüntetett vagyonkezelői/bérleti szerződések (Bészkü, Lenfonó, Omszk Park) miatt a 

Kaláz kft. által viselt (előlegezett), de az Önkormányzatot terhelő, valamint az Önkormányzat 

felkérésre elvégzett egyéb feladatok során előlegezett bruttó módon megjelenített (ÁFÁ-s) 

tételek – amelyek a Kaláz Kft. alapítói tartozását csökkentik - az alábbiak: 

- (A) vagyonvédelmi szerződések felmondásáig teljesített vagyonvédelmi szolgáltatások: (a 

telepőrzéseket végző cégekkel csak több hónapra szóló felmondási idő érvényesítésével 

lehetett szerződést bontani) 1.313.700 Ft. 

- (B) az OMSZK tó vízminőségének ellenőriztetése és a park biztosítása: (kötelező feladat, 

rendszeres időközönként jelenteni kell a vízminőséget a szakhatóságnak, de a park és a tó 

vagyonkezelője immár a tulajdonos, vagyis a város;): 532.375 Ft. (vízminőség) + 250.051 

(biztosítás) = 782.426 Ft. 

- (C) Budakalászi Hírmondó nyomdai kiadásai (két számot a Kft. fizetett idén) 1.408.176 Ft. 

- (D) a Bészkü-telepi irodában (ezt időközben átvette a Bkü kft.) felújítás (faljavítás és festés): 

121.819 Ft. 



 

- (E) Lenfonó iroda kisfelújítás (a Kaláz kft. használja): szerződés szerint a felújítás összegét 

a Kft. lelakja. 

- (F) a Bészkü-telepi irodában (ezt időközben átvette a Bkü kft.) végzett klímaberendezés 

szerelése: 234.375 Ft 

- (G) Gerinc utcai támfal építése (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beavatkozás 

önkormányzati megrendelés alapján): 2.191.750 Ft. 

- (H) OMSZK Park Wc rendbetétele (az ÁNTSZ által előírt minimumfeltételek biztosításával 

az önkormányzati létesítményt a Kaláz Kft. rendbe tette, és üzemelteti 100 forintos 

egységáron, az épület a város tulajdona): 2.799.250 Ft. 

- (I) köztisztasági feladatok ellátása (Budakalász közigazgatási területén minimálbérért 

alkalmazott munkavállalók bevonásával köztisztasági feladatok elvégzése, részükre a 

szükséges minimális munkaruházat biztosítása, 2011. május hónaptól kezdve folyamatosan, a 

feladattal összefüggő kiadások 2011. szeptember 30-ig vannak összesítve, ez a feladat 

folyamatos megrendelésnek minősül): 4.561.229 Ft. +1.140.307 Ft. ÁFA = 5.701.536 Ft. 

- (J) Lenfonógyárban végzett felújítás (Bécsigumi Kft. által elvégzett felújítás, a Kft. által a 

felszámoló-biztos felé részben elismert beruházás): ennek jogi sorsát a felek később külön 

tulajdonosi döntéssel rendezik.  

 

mindösszesen:  14.553.032 Ft. 

 

A (J) pontot ide nem értve valamennyi tétel kiegyenlítésére 2011. évben került sor, a Kaláz 

Kft. valamennyi tételt rendben kiegyenlített. 

Az 1) (A)-(C), valamint a 2-3. szerződéses pontok alapján a Kaláz Kft. Kaláz Kft. 

Önkormányzat felé fennálló elszámolt tartozása 16.058.238 Ft. összeggel csökken, vagyis 

mindösszesen:  

 

89 627 516 – (1.505.206 + 14.553.032) = 73.569.278 Ft. a maradvány tartozás. 

 

4) A felek megállapodnak abban, hogy  

- a 3(A)-(I) jogcímet nevesítő pontokban felsorolt tételeket a tartozásrendezésről szóló, 2011. 

június 10-én kelt szerződés 2-3. pontjában foglaltak szerint az Önkormányzat megrendelőként 

elismeri és jóváhagyja, költségvetési rendeletét a felsorolt tételeknél megjelölt összegekkel 

korrigálja,    

 - a Kaláz Kft. a 3(A)-(I) jogcímet nevesítő pontokban felsorolt tételekről jogcímenként egy 

alakszerű számlát állít ki 2011. november 10-én, 15 napos, átutalásos fizetési módot jelölve 

meg (ez azt is jelenti, hogy az időben elhúzódó, több hónapot felölelő, folyamatos, november 

10-ig végbement feladatellátásról (pl. köztisztasági feladatok ellátása) is csak egy végszámlát 

állít ki a megjelölt időpontban; ha a feladat időközben megszűnik, a végszámla kibocsátása 

akkor esedékes) 

- az Önkormányzat ezen számlákat befogadja és a Kaláz Kft. tartozásából – beszámítással – a 

teljes bruttó összeget levonja, így az ezen mértékig kiegyenlítettnek minősül. 

 

 



 

November 10-ét követően a folyamatosan elvégzett megbízásokról (pl. köztisztasági feladatok 

elvégzése), feladatellátásról ezt követően a Kaláz Kft. évente egyszer, december 15. napján 

állít ki alakszerű számlát. A folyamatos megbízások esetében a számlázás alapja (a) a bérek 

és járulékok kumulált összege, valamint (b) a folyamatos megbízások során felmerült dologi 

kiadások brutto összege együttesen (a+b). A jelen szerződéssel még el nem számolt idei 

köztisztasági feladatokról (2011. október-november hónapban) 2011. december 15-én állít ki 

a Kft. számlát az előzőekben meghatározottak szerint.  Az egyedi, vagyis egy konkrét feladat 

elvégzésére irányuló feladatellátás esetén a gazdasági társaság azonnal kiállítja a számlát az 

Önkormányzat felé. A felek számlarendjükben feltüntetik, hogy az Önkormányzati 

követelés/Kft. tartozás kiegyenlítése képviselő-testületi határozat alapján, analitikában 

nyilvántartva történik. 

 

5)A felek úgy határoznak, hogy a Kft. minden tárgyévet követő év január 31-ig a tulajdonos 

Önkormányzat Képviselő-testületét külön előterjesztésben tájékoztatja az előző évben a Kft. 

által az alapítói tartozás csökkentése céljából elvégzett feladatokról és ezen feladatok 

pénzügyi egyenlegéről. A Képviselő-testület a Kaláz Kft. alapító felé fennálló adósságairól – 

azok fennálltáig – a tárgyévet követő év január 31. napjáig alakszerű határozatot hoz, 

amelyben külön-külön rögzíti a Kft. tartozásállományát csökkentő tételeket. 

 

6)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.      

 

7)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. A 2011. május 26-án jóváhagyott tartozásrendezési szerződésben rögzítettek 

a jelen szerződésben foglaltak mellett továbbra is hatályosak. 

 

8)A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadóak. A felek a 

szerződést - tartalmának megismerését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 

jóváhagyólag írják alá.  

 

Budakalász, 2011. november 7. 

 

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 

 



 

 
Rogán László polgármester: Köszönöm a Képviselő-testület munkáját, 
mindenkinek jó pihenést kívánok. A rendkívüli ülést 19.30 perckor berekeszti. 
 

K.m.f. 
 

 
Rogán László       dr. Molnár Éva 
polgármester       jegyző 
 
 
Hajzer Annamária 
jegyzőkönyvvezető 
 


