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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L ŐT E R J E S Z T É S 
 
Tárgy: Javaslat megállapodás feltételeinek meghatározására a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium, és a NIF Zrt. ellen folyó polgári perben 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Budakalász Város Önkormányzata pert indított a 2008-as M0-ás autóút káros hatásait 

kiküszöbölendő szerződés érvényesítése érdekében. A következő tárgyalási nap 2016. június 

7-e. Per van folyamatban közérdekű adatok kiadása iránt is, kiderítendő, mekkora összeget 

fordítottak a szerződéses partnerek az M0-szerződésre. Az első tárgyalási nap e per esetében 

június 9. 

Folyamatos az egyeztetés a peres felek között, érdemi bírósági tárgyalásra még nem került 

sor, ellenkérelmet az NFM-NIF nem terjesztett elő. Az egyeztetéseken a felek az alábbi 

javaslatokat fogalmazták meg: 

1. Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad felhasználásra, és megépül a Budakalászt 

elkerülő út északi szektora (gyakorlatilag az OMW-kút és a Pomázi út közti összekötő 

rész), míg a nyugati szektor nem valósul meg – felperesi javaslat 

2. Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad felhasználásra, amelyből épül egy 16 

tantermes iskola, a fennmaradó összeget Budakalász szabadon felhasználhatja, és 

megépül a Budakalászt elkerülő út északi szektora (lmf), míg a nyugati szektor nem 

valósul meg – felperesi javaslat 

3. Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad felhasználásra, amelyből épül egy 16 

tantermes iskola, a fennmaradó összeget az NFM beszámítja a Budakalászt elkerülő 

út északi szektorának költségeibe, míg a nyugati szektor nem valósul meg – a 

Nemzetgazdasági Minisztérium ötlete, alperesi javaslat. 

Önkormányzati igény     NFM-NIF álláspont 

bruttó 2 Mrd. Ft., illetve ezt meghaladó 

összeg, teljesen szabad felhasználásra 

nem 

bruttó 2 Mrd. Ft., amelyből egy 16 termes 

iskola épül, a fennmaradó rész szabad 

felhasználású 

igen, azzal, hogy az iskola költségein túl 

fennmaradó összeg elköltése függjön össze 

az iskolaépítési projekttel (utak, 

infrastruktúra, egyéb) 

NFM-NIF igény                             Önkormányzati álláspont   

a per szüneteltetése elfogadott kormányhatározat esetén igen 

Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad 

felhasználásra, amelyből épül egy 16 

tantermes iskola, a fennmaradó összeget az 

NFM beszámítja a Budakalászt elkerülő út 

iskolaépítés igen, a beszámítás nem 
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északi szektorának költségeibe 

az elkerülő út északi szektora megvalósul, a 

többi viszont nem 

elfogadott kormányhatározat esetén igen 

 

A tárgyalások nyomán ismertté vált elemek: 

a) Az NFM (NGM) elkülönített Budakalász számára bruttó 2 Mrd. Ft.-ot.  

b) Az NFM támogatja a 16 tantermes iskola építésének ötletét. 

c) Az NFM hajlandó rendelkezésre bocsátani az iskolaépítésen felül megmaradó pénzt, 

de Kormányhatározat kell a szerződés megkötéséhez, és célszerűnek tartja az 

iskolaépítéssel összefüggő egyéb projektelemek felfűzését az átadandó 

keretösszegre. 

d) Az NFM szeretné elérni a perek szünetelését, ellenkérelmet még nem nyújtott be. 

e) Június 7. után csökkenhet az NFM megállapodásra irányuló szándéka, mivel meg kell 

magyaráznia a bíróságon, miért nem teljesítette a szerződést. 

f) Az Állam az elkerülő útnak kizárólag az északi szektorát kívánja megépíteni 2020-ig, a 

többit nem. 

Tervezett menetrend: 

A Felek közt lefolyt szóbeli egyeztetés eredményének testületi megtárgyalása: május 24 

A Kormány elé kerülő előterjesztés, benne a város által elfogadható megoldási variánssal: 

június első hete 

Amennyiben a Kormány elfogadja a Budakalász által javasolt megoldási variációt, úgy 

döntését kormányhatározat formájában meghozza, amelyet követően a per szünetelni 

tud, a felek pedig a döntés nyomán szerződnek, a projektelemeket részletesen tisztázzák, 

a pénzt az NFM átutalja.  

Határozati javaslat: 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium és a NIF Zrt. ellen folyó perben kialakult egyezségi javaslatokat, és azokkal 

összefüggésben az alábbi döntéseket hozza: 

1. Azt a javaslatot, amely szerint Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad 

felhasználású pénzeszközként, és megépül a Budakalászt elkerülő út északi szektora 

2020-ig, míg fennmaradó (nyugati) szektora építésére egyáltalán nem kerül sor, 

ennek fejében a folyamatban lévő peres eljárást megszünteti, a 2008-ban aláírt, az 

M0-autóút és a Megyeri-híd építése miatt Budakalászt érő káros hatások állami 

ellentételezésére irányuló szerződést lezártnak és teljesítettnek tekinti, támogatja. 

Az elkerülő út elmaradó, nyugati szektorát érintő változásokat Budakalász Város 

Önkormányzata településrendezési eszközein átvezeti. 
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2. Azt a javaslatot, amely szerint Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad 

felhasználású pénzeszközként, amelyből épül egy 16 tantermes iskola, a 

létesítmény bekerülési költségein felül megmaradó összeget Budakalász szabadon 

felhasználhatja, és megépül a Budakalászt elkerülő út északi szektora, míg 

fennmaradó (nyugati) szektora építésére egyáltalán nem kerül sor, ennek fejében a 

folyamatban lévő peres eljárást megszünteti, a 2008-ban aláírt, az M0-autóút és a 

Megyeri-híd építése miatt Budakalászt érő káros hatások állami ellentételezésére 

irányuló szerződést lezártnak és teljesítettnek tekinti, támogatja. Az elkerülő út 

elmaradó, nyugati szektorát érintő változásokat Budakalász Város Önkormányzata 

településrendezési eszközein átvezeti. 

3. Azt a javaslatot, amely szerint Budakalász 2 Mrd. Ft. összeget kap szabad 

felhasználású pénzeszközként, amelyből épül egy 16 tantermes iskola, a 

létesítmény bekerülési költségein felül megmaradó összeget az NFM a Budakalászt 

elkerülő út északi szektora megépítésének költségeibe betudja, ennek fejében a 

folyamatban lévő peres eljárást megszünteti, a 2008-ban aláírt, az M0-autóút és a 

Megyeri-híd építése miatt Budakalászt érő káros hatások állami ellentételezésére 

irányuló szerződést lezártnak és teljesítettnek tekinti, nem támogatja. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

- az Önkormányzat álláspontját a fentiek szerint képviselje,  

- abban az esetben, amennyiben Magyarország Kormánya Budakalász Város 

Önkormányzata által támogatott formájú megoldási javaslatot 2016. június 6. 

napjáig elfogad, az NFM és a NIF Zrt. ellen folyamatban lévő peres eljárásokat 

szükség szerint szüneteltesse. A folyamatban lévő peres eljárások 

megszüntetésére kizárólag akkor kerül sor, amennyiben a brt. 2 Mrd. Ft. összeg 

Budakalász Város Önkormányzat bankszámlájára beérkezik. 

A jelen határozatban megfogalmazott egyezségi javaslatok egyike sem használható 

fel a folyamatban lévő perekben, amelyekkel kapcsolatosan az Önkormányzat jogi 

álláspontját a már beterjesztett keresetlevelek tartalmazzák. Peren kívüli egyezségi 

ajánlatát Budakalász Város Önkormányzata 2016. szeptember 1. napjáig tartja fenn, a 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időpontig az NFM és a NIF 

Zrt. szervezetekkel az Önkormányzat által támogatott tartalmú megállapodást aláírja.  

   

Felelős: polgármester 
Határidő azonnal 
 

Budakalász, 2016. május 20. 

Rogán László 

polgármester 

 


