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K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 26-án megtartott rendes
nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a dr. Varga Istvánnal kötött ügyvédi megbízási szerződés azonnali felmondására

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot fogadta el:

415/2010. (X.26.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy súlyos
szerződésszegésre hivatkozva, azonnali hatállyal felmondja a Dr. Varga Istvánnal kötött
ügyvédi megbízási szerződést. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy Dr. Varga István ügyvéd úr Parlagi Endre volt
polgármester tisztségének törvény erejénél fogva történt megszűnését (2010. Július 6.)
követően olyan nyilvánvalóan téves, a megbízó Önkormányzat érdekeit sértő és veszélyeztető
jogi véleményeket adott ki, amelyek miatt Budakalász Önkormányzatát több ízben kár érhette.
Dr. Varga István ügyvéd 2010. július 29-én kelt téves jogi véleményében arra hívta fel az őt
megbízó Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy határozattal erősítsék meg a törvény erejénél
fogva tisztségét elvesztő Parlagi Endrét polgármesteri tisztségében. Dr. Varga István ügyvéd
jogi véleménye nagymértékben közrehatott abban, hogy a Képviselő-testület többségét adó
Budakalászi Nemzeti Fórum képviselői, a tisztségét elvesztő volt polgármester, valamint a volt
alpolgármester törvénysértő döntések meghozatalában működtek közre. Az ügyvéd úr annak
ellenére fenntartotta jogi véleményét, hogy a hivatal jegyzője, illetve a hivatal jogászai,
valamint a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal ellenkező jogi álláspontra helyezkedett.
Nyilvánvaló, hogy a hivatal jogászai és a Közigazgatási Hivatal jogi véleménye a 2010. július
29-ét követő valamennyi testületi ülés összehívására és az ott hozott döntésekre kihatott, tehát
azokon szabályszerűen döntést hozni nem lehetett. 
A fenti körülmények, amelyek súlyosan sértik a megbízó Önkormányzat érdekeit, egyértelműen
megalapozzák, hogy az Önkormányzat Dr. Varga István ügyvéddel korábban létesített
megbízási jogviszonyát a Polgári Törvénykönyv súlyos szerződésszegésre irányadó azonnali
hatályú felmondását alkalmazva megszüntesse.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület határozatának
megfelelően a megbízott ügyvéddel a szerződés azonnali felmondását írásban közölje, és az
ahhoz fűződő jogkövetkezményeket érvényesítse.
Felelős: Rogán László polgármester
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