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Interpe l lác ió  
 

Kál Károly SZDSZ-es képviselő cége és az Önkormányzat 
cégei között fennálló szerződésekről, valamint további 

képviselői gazdasági kapcsolatokról 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Kál Károly, a Szabad Demokraták Szövetségének önkormányzati 
képviselője, az Önkormányzat SZDSZ-es képviselőcsoportjának 
vezetője. Tagja a Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési 
Bizottságnak, melynek feladata a pénzfelhasználás ellenőrzése, az 
adóforintok felügyelete. ELNÖKE a nemrégiben MSZP-SZDSZ 
támogatással létrejött Tulajdonosi Bizottságnak. Ez a bizottság 
több százmillió forintot felügyel. 
 
Mindemellett Kál Károly vállalkozó, saját céget vezet. A Csevak 
Kft-n és a Csepeli Piac Kft-n keresztül évente körülbelül 36 millió 
Forint (!) önkormányzati pénzt vesz fel a szolgáltatásai 
ellenértékéül. Kapja mindezt a Piacon végzett tevékenységéért, a 
közterületek, játszóterek felügyeletéért, a volt Csepel Művek 
területén illegálisan elhelyezett galvániszap őrzéséért (aminek az 
elszállíttatását nem szavazta meg, így most kénytelen az 
elszállíttatásig az Önkormányzat fizetni az őrzését/ellenőrzését). 
Gulyás József, az SZDSZ ügyvivője is nyilatkozatában elítélte 
a fennálló szerződéses kapcsolatot. 
 
(A képviselő cége által nyújtott szolgáltatások minősége jelen 
interpellációmban indifferens.) 
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Elfogadhatatlannak tartom, hogy önkormányzati képviselő a 
cégén keresztül több millió forint önkormányzati pénzhez jut. 
Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy képviselő szavazati jogával 
esetleges befolyást tudjon gyakorolni vállalkozásának jóléte 
érdekében. 
Mindez ellentétes a jó erkölccsel, a képviselői esküvel, valamint az 
Önkormányzati törvény szellemiségével. 
  
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Mint azt Ön is tudja, a 2007. szeptember 25-ei testületi ülésre 
ugyan ezen témában beterjesztettem egy előterjesztést, amelyben 
a testület véleményét szerettem volna kikérni. Kezdeményeztem, 
hogy a képviselő-testület határozatban nyilvánítsa ki 
állásfoglalást, ezzel megőrizve a testület erkölcsi morálját és 
hitelességét. 
Kezdeményeztem továbbá az állásfoglalás jelentőségére való 
tekintettel a képviselők névszerinti szavazását, amelyhez 
pártállástól függetlenül kértem volna a képviselők támogatását. 
 
Ezt a kezdeményezésemet azonban Borka-Szász Tamás 
szocialista képviselő megakadályozta. Nem hogy érdemi 
párbeszéd nem alakulhatott ki a jelenlegi visszás helyzet miatt, 
frakciótársa a demokrácia és az önkormányzatiság szellemiségével 
ellentétben még megtárgyalni sem engedte azt az anyagot 
(visszaélve az MSZP többségével), amely a csepelieket igen nagy 
számban foglalkoztatja. Mindehhez természetesen az MSZP 
frakció teljes egészében asszisztált. 
 
Az események tükrében, és annak ismeretében, hogy az MSZP 
frakció a fennálló többségével folyamatosan régi párttársát, a 
jelenleg SZDSZ-es vezetőt, Kál Károlyt védelmezi, kénytelen 
vagyok Polgármester úr álláspontját kikérni a több millió forintos 
szerződésekkel kapcsolatban. 
 
A fentiekre tekintettel az Önkormányzatunk Szervezeti és 
Működési Szabályzata alapján interpellációval fordulok Önhöz, 
amelyre 15 napon belül írásban kérem a választ, továbbá kérem, 
és egyben javaslom, hogy a soron következő testületi ülésen 
kerüljön megtárgyalásra. 
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Kérdéseim: 
 

1. Polgármester Úr a politikai múltjára való tekintet nélkül 
tiszteletben tarja-e az Önkormányzati törvény szellemiségét, 
egyetért-e azzal, hogy a jó erkölccsel összeférhetetlen, hogy 
bármely képviselő gazdasági kapcsolatban (esetleg 
függésben) álljon a kerület vezetésével? 

 
2. Polgármester Úr egyetért-e Kál Károly szabaddemokrata 

képviselő cége és az Ön által irányított Önkormányzat cégei 
között fennálló – éves szinten mintegy 36 millió forint 
összértékű – szerződésekkel? 

 
3. Polgármester Úrnak, illetve a pártjának áll-e valamilyen 

érdekében az, hogy Kál Károly képviselőtársunkat ilyen nagy 
összegű önkormányzati megbízásokkal elhalmozzák? 

 
4. Amennyiben Ön sem ért egyet ezekkel a „kétes” megbízási 

szerződésekkel, abban az esetben mit kíván tenni az ügy 
megnyugtató tisztázása érdekében? 

 
5. Van-e tudomása arról, hogy a Képviselő-testület bármely 

további tagja a tiszteletdíján/illetményén kívül egyéb anyagi 
érdekeltségű kapcsolatban áll az Önkormányzattal, illetve 
önkormányzati érdekeltségű céggel? 

 
6. Polgármester Úrnak van-e valamiféle elkötelezettsége Kál 

Károly SZDSZ-es képviselő irányában? Amennyiben van, az 
hogyan befolyásolja a döntésit? Amennyiben viszont nincs, 
akkor miért nem volt hajlandó eddig érdemben foglalkozni 
ezzel a helyzettel? 

 
7. Tudomása szerint Borka-Szász Tamás szocialista 

képviselőnek van-e bármilyen gazdasági kapcsolata Kál 
Károllyal, illetve származott-e valamilyen előnye abból, hogy 
a legutóbbi képviselő-testületi ülésen, jó barát és jó 
„koalíciós” társként nem engedte napirendre tűzni az ebben 
az ügyben kezdeményezett testületi állásfoglalásomat?  

 
8. Borka-Szász képviselő pártfeladatot hajtott-e végre, amikor 

megakadályozta az ügy tárgyalását a legutóbb? 
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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Mint azt Ön is tudja, a hetekben az országos médiumok és a 
bíróság egyik legfőbb kiemelt témája Zuschlag János 
párttársának elhíresült ügye, mely kapcsán több millió forint tűnt 
el olyan zsebekbe, ahová az nem volt való! 
 
Kérem Önt, hogy az Ön által vezetett testület érdekében őrizze 
meg mind a képviselők, mind a került jó hírét, és vessen véget a 
pártszimpátián és pártkapcsolatokon alapuló milliós összegű 
kifizetéseknek. Kérem, hogy a pártjában kialakult „pénzügyi 
modellt” a kerületben ne vezesse be! 
 
 
 
Budapest, 2007. október 4. 
 
 
 
    
 
              Borbély Lénárd   
                                 képviselő 
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