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Képviselő-testületének 
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Előterjesztés címe és tárgya: 

A szennyvízcsatorna-beruházással kapcsolatos lakáskassza szerződések lezárása 

 

 

A tárgykört rendező jogszabály: 

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette: Polyefkó Mária pénzügyi ügyintéző 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alcsútdoboz település közigazgatási területén 2000-2002.években került sor a 

szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. 

 

A lakosság egy része az ingatlanjaira jutó szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás 

összegét a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-vel kötött lakás-előtakarékossági szerződés útján 

fizette meg. 

 

A Lakáskassza Zrt. értesítette Önkormányzatunkat, hogy jelenleg még 14 db egyenleggel 

rendelkező, de le nem zárt szerződést tartanak nyilván, ebből 9 db örökösödés miatt nem 

kerülhetett megszűntetésre.A Zrt. a szerződések kifizethetősége érdekében a csatolt levélben 

szereplő ajánlatot tette. 

 

Kérem, hogy a Tisztelt Képviselő-testület szíveskedjék az ajánlatott megtárgyalni és az alábbi 

határozati javaslatot elfogadni! 

 

 

Alcsútdoboz, 2015. július 10. 

Tóth Erika 

       polgármester 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…../2015. (VII.29.) számú határozata 

a szennyvízcsatorna-beruházáshoz kapcsolódó lakáskassza szerződések lezárásáról 

 

1.) Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fundamenta-

Lakáskassza Zrt által a még le nem zárt szerződések kifizethetősége érdekében 

kezdeményezett, a határozat mellékletét képező ajánlatot elfogadja, tekintettel arra, 

hogy: 

- a „szennyvízcsatorna hálózat” beruházási projekt 2002. december 1. napján 

megvalósult. 

- a 14 db le nem zárt szerződés szerinti lakossági érdekeltségi hozzájárulás 

összegeönkormányzatunk nyilvántartásában (190.000 Ft/ingatlan) követelésként 

szerepel, mivel azt egyéb forrásból a kötelezett nem fizette meg. 

- a beruházás megvalósításához felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került, a 

finanszírozó bank a zárolás feloldásáról nyilatkozott. 

 

2.) A Képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy amennyiben valamely lakás-

előtakarékoskodó igényt támasztana a szerződése alapján neki járó zárolt összeggel 

kapcsolatban a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. felé, abban az esetben a kifizetett összeg 

erejéig az önkormányzat helyt áll.  

 

3.) Az örökösök jogán meg nem igényelt állami támogatás és annak kamatai 

vonatkozásában, a későbbiekben esetleg benyújtott kártérítési igény esetében az 

Önkormányzat minden felelősséget átvállal. 



4.) A lakáskassza szerződések önkormányzat részére zárolt összegei Alcsútdoboz 

Település Önkormányzat költségvetési számlájára 11736020-15727031 kerülnek 

átutalásra. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: Azonnal 

 

  



 

 

 



 


