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BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 

Szám: 32/2012 
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. december 20-án, (csütörtökön) 16:45 órakor 
 megtartott rendkívüli nyilvános ülésén  

 
Az ülés helye: Művelődési Ház, Klubszoba 
 
Jelen vannak: 
Rogán László polgármester 
Ercsényi Tiborné alpolgármester 
Balogh Csaba képviselő 
Kaltner Károly képviselő 
Krunity Péter képviselő 
Major Ede képviselő 
Máté István képviselő 
Nógrádi Zoltán képviselő 
Tolonics István képviselő 
 
Meghívottak: 
Dr. Molnár Éva jegyző 
Dr. Papp Judit irodavezető 
Orosz György irodavezető 
Dr. Udvarhelyi István irodavezető 
Hegyvári János irodavezető 
Villám Zsuzsanna osztályvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Liptákné Szandi Ágnes 
 
Javasolt napirend: 

 
1. Javaslat kavicsvagyon értékesítésére  

281/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
Tárgyalta: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, 
Előterjesztő: dr. Udvarhelyi István a Kaláz Kft ügyvezetője 
 

 
Rogán László polgármester köszönti a megjelenteket, valamint a 
televíziónézőket. A mai ülést megnyitja. Megállapítja, hogy a testület 7 fővel 
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határozatképes. Kéri a képviselőket, hogy szavazzanak a napirend 
elfogadásáról. 
 
A Képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend megtárgyalása: 
 
1. Javaslat kavicsvagyon értékesítésére  

281/2012.(XII.20.) sz. előterjesztés 
 

 
Rogán László polgármester kérésére dr. Udvarhelyi István, a Kaláz Kft. 
ügyvezetője ismerteti az előzményeket.  
 
Kaltner Károly: Gerstenkorn András urat kérdezném, hogy ez így 
megvalósítható-e 
 
Gerstenkorn András: A mennyiség az előzetes számítások szerint kb. 60 m3, 
ennek túlnyomó többsége a hasznosítható vagyon az ún. félsziget, míg a gát 
nagy része egy áthalmozott anyag, nagy része meddő. Az 1 m 
kavicsbenthagyási kötelezettség az áll. A kitermelhető vastagság nem fogja 
meghaladni a 4 m-t, ami bőven beleesik a 6 méteres tartományba, ami kell az 
1 méteres benthagyási kötelezettségbe. 
 
Rogán László: Akkor szerinted is ez az összeg, amit a cég felajánlott, ez 
reális? 
 
Gerstenkorn András: átszámoltuk a kitermelést, úgy gondolom, hogy ez egy 
reális összeg.  
 
Dr. Molnár Éva: Felhívom a testület figyelmét, hogy a határozatba beleírtuk, 
hogy az út forgalomképtelen vagyontárgya az önkormányzatnak, és a 
rendeletmódosítással forgalomképessé minősíti.  
Ez egy nagyon speciális terület, ami előttünk van. Elmondta András, hogy ez 
egy reális összeg. A vállalkozó két részletben fizeti. Mi van akkor, ha ő 
tényleg mindent belead, de mégsem tud nekünk valamiért fizetni? Milyen 
biztosítékot köthetünk ki, hogy megkapjuk a pénzünket? Ha pl. az első részt 
nem fizeti ki, akkor milyen esélyünk van? Nincs garancia a szerződésben nem 
fizetés esetén. 
Ha május van odaírva, van-e olyan lehetőség, hogy a vállalkozó 
előteljesítésbe kezd?  
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Gerstenkorn András: Ezt a kérdést szerződéstechnikai oldalról kell 
megközelíteni. Udvarhelyi István tud erre válaszolni.  
 
Rogán László: A cég tulajdonosa, Bényei Gábor ügyvezető, Tatár úrral 
közösen tevékenykednek a területen, több, mint 10 éve kezeli a tavat. A cég 
15 éve prosperál.  
 
Dr. Udvarhelyi István: Az előterjesztés tartalmazza, hogy lejár a 
környezetvédelmi engedélyünk december 31-én. A megújítás hosszas 
folyamat. A jövő év nyarára realizálódhat legkorábban. Semmilyen 
kitermelési munkát nem tudnak végezni, amivel bármit ki tudnak termelni a 
tóból.  
Az elmúlt három évben ennek a gazdasági társaságnak több, mint 100 milliós 
árbevétele volt, stabil kiszámítható működése van. Az Óbuda Szövetkezettel 
szoros együttműködésben van.  
 
Dr. Molnár Éva: Változatlanul fenntartom amit mondtam! 
 
Kaltner Károly: Ha meg van minden engedély, és elkezdődik a kitermelés, 
és havi elszámolásban lenne a cég, az biztosabbnak tűnik. 
 

Nógrádi Zoltán megérkezett. A jelenlévő képviselők száma 8 fő. 
 
Dr. Udvarhelyi István: Mi nem igazán tudunk havi elszámolásba lenni, mert 
nem havi mennyiséget vesz, hanem a teljes mennyiséget veszi meg fix 
összegért.  
Épp a tegnapi napon futott be egy árajánlatkérés Pilisvörösvárról, mert vasutat 
fognak építeni.  
 
Dr. Molnár Éva: Szerintem célszerű lenne belevenni a szerződésbe, hogy a 
kapcsolattartó dr. Udvarhelyi István.  
 
Rogán László: Amennyiben nincs több észrevétel, kérem, szavazzunk a 
határozati javaslatról, a Jegyző Asszony által javasolt kiegészítéssel, miszerint 
a szerződésbe belekerül, hogy a kapcsolattartó dr. Udvarhelyi István. 
 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 
 

338/2012.(XII.20.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a QL Invest 
Kft. (1139 Budapest, Váci út 87. II. em. 20., képviseli: Bényei 
Gábor ügyvezető) részére lehetővé teszi a  
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 a Budakalász,  0180/3 hrsz.-ú út művelési ágú út,  
 a Budakalász,  0180/5 hrsz.-ú út művelési ágú út a 

vízfelület határáig, 
 a Budakalász,  0184/4 hrsz.-ú kivett anyagbánya művelési 

ágú ingatlanok kavicsvagyonának letermelését. 
 

(A Szentendrei Földhivatal előtt 09-05-II./2011 munkaszámon 
készített változási vázrajzon szereplő 0180/3, 0180/5, 0180/4, 
0189/9 hrsz.-ú ingatlanok változás utáni helyrajzi számai 0180/7 
(kivett közút), 0180/8 (kivett anyagbánya), 0180/9 (kivett 
anyagbánya), 0180/5 (kivett közút), 0184/4 (kivett anyagbánya), 
0189/9 (kivett lakóház és udvar) művelési ágú ingatlanok). 
 
A Képviselő-testület a kavicsvagyon kitermelése érdekében a 
Budakalász,  0180/3 hrsz.-ú út művelési ágú, valamint a 
Budakalász, 0180/5 hrsz.-ú út művelési ágú, jelenleg 
forgalomképtelen ingatlanokat a vagyonrendelet módosításával 
üzleti vagyonná minősíti át. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Kaláz 
Kft. ügyvezetőjét, hogy a határozat mellékletét képező 
kavicsvagyon-értékesítési szerződést a megismert formában – 
azzal a kiegészítéssel, hogy a kapcsolattartó dr. Udvarhelyi István 
– aláírja.  
 
Felelős: polgármester 
határidő: azonnal 

 
Több kérdés, hozzászólás nem volt. Rogán László polgármester a rendkívüli 
ülést 16 óra 55-kor berekeszti.   
 
 

K.M.F. 
 

 
Rogán László 
polgármester 

 
dr. Molnár Éva 

jegyző 
 
 
Liptákné Szandi Ágnes 
jegyzőkönyvvezető 

 

 
 


