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Előterjesztés 
 

Tárgy:  Javaslat a Kaláz Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az előterjesztésben tájékoztatást adok a Kaláz Kft. 2011-es évéről, valamint a 

gazdasági társaság 2011. 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, ezzel legjelentősebb 

árbevételét veszítette el a cég. A társaság kizárólagos tulajdonában van a 

Sportcsarnok, a Fantasy Land (régebben: Árbocos Étterem), valamint 2012-ben az 

Önkormányzatnak átadásra váró 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 

Jelenleg egy részmunkaidős adminisztrátor, egy takarító (megbízási szerződés 

alapján), egy karbantartó, egy geológus szakértő-bányafelügyelő, egy könyvelő, egy 

bérszámfejtő, egy ügyvezető és egy könyvvizsgáló dolgozik a cégben. Peres ügyünk 

vitelét Viszlói Tamás ügyvéd látja el külön díjazásért, a kintlévőségek behajtását 

pedig Hajnal Zoltán helyi ügyvéd közreműködésével végezzük.  

II. 

A Kaláz Kft. helyzete 

2010. decemberéig jelentős mennyiségű önkormányzati vagyonelem kezelői joga 

volt a céghez telepítve, amit a fenti időpontban a tulajdonos saját hatáskörben 

visszavont. Ezt követően a Kft. szerepe érdemben saját – jelentős - vagyonának 

működtetésére és béreltetésére szorítkozik, ennek során üzemelteti a Budakalászi 
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Sportcsarnokot, amely saját tulajdona, és éppen pályáztatás alatt áll, a belőle 

származó bevétel mennyisége még nem ismert; „bevételei származnak” a 

Budakalászi Közmű Üzemeltető Kft-nek üzemeltetésre átadott, mintegy 330 millió 

Forint értékű csatornaközmű-vagyon béreltetéséből, valamint a szintén a 

tulajdonában álló volt Árbocos Étterem (ma Fantasy Land) bérbeadásából. A fenti 

vagyonelemek bevételein túl egyéb bevétele a gazdasági társaságnak a korábbi 

tevékenységek kiürülése miatt nincs.  

 

I) Sportcsarnok: 

 

Ismert, hogy a Kaláz Kft. 2011. december 31-ig szóló szerződést kötött a Monument 

2000. Kft.-vel a sportcsarnok bérbeadásáról. Az üzleti partner a szerződés időtartama 

alatt rendben megfizette a havi 2.2 M. Ft.+ÁFA összegű bérleti díjat, és a 

továbbhárított közüzemi díjakat. Miután nem kapott ígéretet arra, hogy a szerződéses 

időtartamot kitöltve új szerződést kap, tavaly nyáron, 2011. december 18-ra 

felmondta a szerződést.  

 

Az elmúlt évben a képviselő-testület – a fentiek ismeretében, és az időközben 

lehetőségként felmerült energia-megújítási pályázatra is figyelemmel - a 

sportcsarnokkal kapcsolatban az alábbi döntést hozta: 

 
291/2011.(VIII.30.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Megújuló 
energiahordozó-felhasználás növelése – KMOP-3.3.3-11 ” című pályázaton való 
indulás előfeltételeként 10 évre szóló, kétszer öt évvel meghosszabbítható bérleti 
szerződést köt a Kaláz Kft.-vel, mint a Sportcsarnok tulajdonosával. A bérleti 
szerződés alapján Budakalász Város Önkormányzata vállalja a határozat mellékletét 
képező, megismert bérleti szerződésben rögzített valamennyi kötelmet. A Képviselő-
testület úgy határoz, hogy a Sportcsarnok bérbevételének költségvetési fedezetének 
alakulását a költségvetési koncepcióban szerepeltetni kell, Budakalász Város 
Önkormányzata 2012. évi átmeneti költségvetéséről szóló rendeletben tervezni kell. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megismert 
formában történő aláírására.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 

A szerződés tehát az önkormányzat és a Kaláz Kft. között létrejött, jó esély volt arra, 

hogy nem a Kaláz Kft-nek kell majd üzemeltetnie. ez azért jelentős körülmény, mert 

a Kaláz Kft. a Sportcsarnok-beruházás Áfáját, mintegy 70 M Ft-ot az építés után 

visszaigényelte és visszakapta arra való tekintettel, hogy a létesítményt bérbeadás 
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útján fogja hasznosítani, és nem saját maga fogja üzemeltetni. A bérbeadás melletti 

saját üzemeltetés felvethetné az arányos áfa-visszafizetési kötelezettséget (most 

kb. a visszaigényelt összeg felét kellene megfizetni), ezért a Sportcsarnokot a Kaláz 

Kft.-nek béreltetnie kell. Erről többször részletes tájékoztatást adtunk. 

 

December 18-án provizórikus jelleggel a cég átvette a Sportcsarnok teljes körű 

működtetését, három nappal azután, hogy a képviselő-testület a 2012-es költségvetés 

tervezésekor az alábbi döntést meghozta: 

 
417/2011.(XII.15.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy módosítja a Kaláz Kft-vel a 
Sportcsarnok bérletére vonatkozó hosszú távú bérleti szerződését. A felek úgy 
állapodnak meg, hogy addig az időpontig, ameddig az önkormányzat nem von be 
külső üzemeltetőt a sportcsarnok üzemeltetésébe, a Kaláz Kft-nek a már kialkudott 
bérleti díj összegébe betudva, annak keretében biztosítani kell az intézmény 
biztonságtechnikai védelmét, biztosítani kell a kondicionáló terem fenntartásához és 
működtetéséhez szükséges eszközöket, a Kaláz Kft-nek kell biztosítani az 
intézmény takarítását, ill. a karbantartási feladatokat. Abban az esetben, ha az 
önkormányzat külső üzemeltetőt von be a Sportcsarnok működtetésébe, ez a 
szerződés kiegészítés hatályát veszti, visszaáll az eredeti szerződéses 
állapottartalom. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szerződésmódosítás megkötésére 
 
Felelős: polgármester, Kaláz Kft ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
 

Ez a határozat maradt érvényben akkor is, amikor az Önkormányzat végül csupán 

2+1 hónapra biztosította a szerződés szerinti működtetés fedezetét, amely döntés – 

más, nagyon sajnálatos hatásokkal együtt felerősödve – átmenetileg nagyon súlyos 

helyzetet eredményezett a Kaláz Kft-nél. Ki voltak bocsátva a számlák, fizetni 

viszont nem akart senki. Jelenleg a harmadik pályázati eljárás zajlik, bízom a 

Képviselő-testület döntésében, lévén kijelenthető: a Sportcsarnok pályázatának 

elbírálásakor az ott rögzített időtartam és bevétel erejéig az Önkormányzat 

gyakorlatilag a Kaláz Kft. pénzügyi tervéről is dönt, hiszen más érdemi bevételei 

nincsenek, erre alább térek majd ki.    

 
II) Közművagyon kezelése 

 
A Kaláz Kft-nek apportból származó csatorna-közmű vagyona van, amelyet piaci 

alapon üzemeltetésre átadott a szintén önkormányzati tulajdonú BKÜ Kft-nek. A 

partnercég az elmúlt év első részében kiegyenlítette a felé kibocsátott számláinkat, 
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ám utóbb felszólításra sem volt erre hajlandó. Több ízben kezdeményeztük írásban, 

szövegszerűen összeállított írott tervezet csatolásával, hogy amennyiben a BKÜ 

fizetési nehézségekkel küzd, kössünk tartozásrendezési szerződést, vagy módosítsuk 

a kettőnk kontraktusát, kitolva a fizetési határidőt. Kezdeményezéseink semmilyen 

eredményre nem vezettek addig az időpontig, amíg az Alpolgármester asszony 

közbenjárására a BKÜ legalább tartozásai egy részét megfizette, likviditási 

„levegővételhez” juttatva a Kaláz kft-t. Írásban olyan tájékoztatást kaptam, amelyben 

az volt: a fizetési rangsorban az utolsó helyen szerepel az általunk kibocsátott 

számlák kiegyenlítése. Mindazonáltal stratégiai szempontból nagyszerű 

lehetőségként tudom csak értékelni az elmúlt év végén az új közmű-törvény 

változását, amely lehetőséget teremt a Kaláz Kft. közművagyonának ÁFA-mentes 

átadására a tulajdonos önkormányzat irányába. Mivel stratégiai fontosságú, hogy a 

közművagyon egységesen az Önkormányzat tulajdonában legyen, mire az új 

jogszabályoknak megfelelni képes közműszolgáltató kiválasztására kerül a sor, 

célszerű az átadást az első lehetséges időpontban lebonyolítani. Az előkészületekre 

vonatkozó döntés az alábbi volt: 

    
119/2012.(V.10.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben 
jogszabályi lehetőség van a Kaláz Kft. tulajdonában álló szennyvíz-közmű ingyenes, és 
ÁFA-mentes módon történő önkormányzati tulajdonba vételére, úgy erre sort kíván keríteni. 
A Képviselő-testület utasítja a Kaláz Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgálja meg az irányadó 
jogszabályi feltételrendszert, és az ingyenes, valamint ÁFA-mentes átadás esetén a törvény 
által megengedett első határnapra (jelenleg 2012. július 1.) készítse elő döntéshozatalra az 
átadás alapját képező szerződés-tervezetet.  
 
Felelős: Kaláz Kft. ügyvezetője 
Határidő: azonnal 

 
A közmű-vagyonból tervezett bevételeinket a 2012-es gazdasági évben eleve csak 

július 1-ig tervezem, a még ki nem egyenlített (több millió forintos) számla-tartozás 

ügyében pedig egyeztetés van folyamatban a BKÜ és a Kaláz kft. között, a pénzügyi 

terv tarthatósága érdekében bízom a teljes rendezés bekövetkezésében. 

 
III) Fantasy-Land (Árbocos Étterem) 

 
A Kaláz Kft. ezen vagyonelemével volt a legkevesebb gond tavaly, bár a bevétel nem 

túl magas (épphogy meghaladja a havi 100e. Ft.-ot). Több javítást kellett végezni, 

dugulást elhárítani az ingatlanon, ez a szerződésünk értelmében minket terhel. Mivel 

a földterület az önkormányzaté, a felépítmény a gazdasági társaságé, tervezzük 
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néhány héten belül a bérlővel való szerződés egységesítését. A partner rendesen fizeti 

a szerződésből rá háruló anyagi terheket. 

 

IV) A tulajdonos felé fennálló adósság ügye 

 
2009. óta több ízben kellett sort keríteni a Kft. tulajdonos felé fennálló adósságának 

konszolidálására. A tartozások abban az évben meghaladták a 124 millió forintot. a 

tartozások ekkora mértékű felhalmozódásának oka az volt, hogy az azóta már 

megszüntetett vagyonkezelői szerződésekben (Omszk Park, Lenfonó, Bészkü) olyan 

összegű pénzügyi kötelezettségeket erőltetett az önkormányzat a Kft.-re, amelyet az 

egyszerűen nem volt képes kifizetni azok után, hogy a jelentősebb bérlők (GP Sport 

és társai) neki sem fizettek. A számlákat a Kaláz feléjük ugyan kibocsátotta, majd 

megfizette a számlatartalom szerinti ÁFÁ-t, és hiába várta a bevételt. Mindeközben 

az önkormányzat rendületlenül számlázott a gazdasági társaságnak. Ez 2009-re 

vállalhatatlan állapotokat idézett elő. 

 

Azóta több tartozásrendezési szerződés is köttetett, de a tavaly november hetedikén 

aláírt volt az, ami nem csupán rögzítette, hanem – a cég által elvégzett feladatok 

arányában – érdemben csökkentette a Kaláz tartozásállományát. Erről a képviselő-

testület a tavalyi alapszerződés és a 2012. május 10-én hozott korrekciós módosítás 

formájában az alábbi döntést hozta: 

 

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 
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(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.” 
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 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. 
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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. 
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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 

 

   117/2012.(V.10.) Kt. határozat 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy módosítja a 2011. 
november 7-én a Kaláz Kft.-vel kötött adósságrendezési szerződést az alábbiak szerint: 
A szerződés 1. pont B) pontját a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi. A szerződés 3. 
pontjának G. és I. szakaszai, valamint a 3) pontban végzett végösszeg-számítás az alábbiak 
szerint módosulnak: 
 
- (G) Gerinc utcai támfal építése (élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető beavatkozás 
önkormányzati megrendelés alapján): 1.466.973 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): 5.683.959 Ft. 
 
mindösszesen:  13.810.678 Ft. 
Az 1) (A)-(C), valamint a 2-3. szerződéses pontok alapján a Kaláz Kft. Önkormányzat felé 
fennálló elszámolt tartozása 44.866.244 Ft. összeggel csökken, vagyis mindösszesen:  

89 627 516 – (29.550.360 + 1.505.206 + 13.810.678) =  44.761. 272 Ft. 
A szerződés egyéb pontjai hatályban maradnak. 
Budakalász, 2012. május 10. 
 
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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Összegezve: a 2009-ben még a tulajdonos irányába meglévő 124 milliós tartozásból 

közel 90 millió forint volt még kifizetetlen tavaly novemberben, ha pedig valamennyi 

tételt lekönyveli majd az Önkormányzat, a tartozásállomány 45 millió forintra 

csökken, vagyis durván a harmadára. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Fantasy 

Land piaci értéke megközelítőleg ekkora összeg, tehát mihelyst nem kell az 

értékesítés után ÁFÁ-t fizetni vissza (ennek összege most kb-5-6 millió Ft. volna), 

rögtön eladható (átadható) az Önkormányzatnak. Annál is inkább fontos ez, mivel a 

Kft. idén vagyonilag csupán a Sportcsarnokra és a Fantasy Landra fog korlátozódni, 

ezért pénzben fizetni csak igen korlátozott mértékben tud majd.   

 

V. A bánya ügye 
 
2011-ben elkészítettük a bánya bezárásához szükséges Műszaki Üzemi Tervet 

(MÜT) Gerstenkorn András kollégám aktív közreműködésével. A hatóság befogadta, 

és előírta a rekultivációt, amelyre mintegy 7 millió forint összegű céltartalékot kellett 

képeznünk, és az előző évektől eltérően, a Lex MAL miatt ügyvédi letétbe 

helyeznünk, hogy bármikor rendelkezésre álljon. Az Óbuda Szövetkezet jelezte, 

közös sporthasznosítási célzattal az Önkormányzat és a Szövetkezet működjön 

együtt, ez érintheti a MÜT-öt is. 

 

A bányaperben legutóbb 2012. május 24-én volt tárgyalás, tanúmeghallgatások 

történtek, Heringer Gábort hallgatták meg. Céltartalékot a közel negyed milliárdos 

tételre nem képzünk, az Önkormányzat II. rendű alperes, és eddig az időpontig nem 

sikerült a várost elbocsáttatni a perből, erre Heringer úr nyilatkozatait hallgatva most 

kisebb esélyt látok. 

     

VI. Tartozásbehajtások, belső állapotfelmérés 
 
2011-ben - 2004 óta először - leltároztunk. Visszafizettük a korábbi vagyonkezelői 

szerződések alapján nálunk lévő kauciót, 1.2 millió forintot. Összeszedtük a társaság 

felé fellelhető tartozásokat, és Hajnal Zoltán ügyvéd közreműködésével minden adós 

ellen megindítottuk a szükséges jogi eljárásokat, az erről szóló kimutatást csatolom.  

 

VII. Önkormányzati feladatok 
 
A tartozásrendezési szerződésben rögzített feladatokat elvégeztük, munkásokat 

bérfoglalkoztattunk, támfalat építtettünk, vagyonvédelmi, vízminőség-vizsgálati 

feladatokat láttunk el, rendbe tettük és működtetjük az Omszk Parkban lévő mosdót. 
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Több közbiztonság-javító eszközt bérleti úton hasznosítunk az Önkormányzatnak. Az 

elmúlt évben a mi járművünkkel történt a napi vérszállítás, és a város is többször 

használta azt.  

 
VIII. A könyvvizsgálói jelentés 
 
A jelentést teljes terjedelmében mellékelem. A tényszámokat és a könyvvizsgálat 

által kért tájékoztatást a dokumentum tartalmazza. 

 
IX. A 2012-es év 
 
Az üzleti tervünk 2012-re feszes, de tartható. Rögzíteni kell, hogy a Kaláz Kft. léte 

ma csupán azzal a ténnyel magyarázható, hogy a tulajdonában lévő épületek 

tulajdonosnak történő átadása során olyan mértékű ÁFA-visszafizetési 

kötelezettségei keletkeznének, amely nincs arányban a gazdasági társaság radikálisan 

lecsökkentett működési költségeivel. Megjegyzem, hogy a Fantasy Land piaci 

értékesítésével képződő 40-45 millió forint pont akkora összeg, amennyit a Fantasy 

Land és a Sportcsarnok ÁFÁ-ja miatt az államnak vissza kellene fizetni. Ez az összeg 

a Kaláz Kft. 4-5 éves működési költsége.  

 
Határozati javaslat:  

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

jogainak gyakorlójaként úgy határoz, hogy  

 a Kaláz Kft. ügyvezetőjének a gazdasági társaság állapotáról, valamint a 

folyamatban lévő ügyekről szóló tájékoztatását elfogadja és a megtett 

intézkedéseket jóváhagyja; 

 a gazdasági társaság 2011. évre vonatkozó beszámolóját (ezer forintban) 581.814 

Ft. mérlegfőösszeggel, 5.845 Ft. veszteséggel, illetve a beszámolóhoz kapcsolódó 

dokumentumokat, a gazdasági társaság 2012-es üzleti tervét a megismert 

formában jóváhagyja. 

 

Felelős: Polgármester, a Kaláz Kft. ügyvezetője 

Határidő: azonnal 

 

Budakalász, 2012. május 24. 

Udvarhelyi István 

    ügyvezető 


