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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

 

 
Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

2015. január 26-i soros ülésére 
 

 

 

 

 

 

Előterjesztés címe és tárgya:  

Kajászó Község Önkormányzatának Alcsútdoboz Település Önkormányzatával szemben 

fennálló tartozásának rendezése 

 

 

 

 
 

Tárgykört rendező jogszabály: 
  

- a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 

 

 

 

 

Előterjesztő:   Tóth Erika polgármester 

Az előterjesztést készítette:  Dr. Sisa András jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A felszíni csapadékvíz-elvezetés elszámolásával kapcsolatban Kajászó Község 

Önkormányzatától Alcsútdoboz Település Önkormányzat pénztartozás megfizetését követelte, 

melyet Kajászó önkormányzata fizetésképtelenség miatt nem tudott teljesíteni.  

Kajászó Község Önkormányzata ellen adósságrendezési eljárás indult 2008. január 31. 

napjától, amely eljárásban egyezség született az önkormányzat és a hitelezők között 2008 

novemberében. 

Alcsútdoboz Önkormányzata követelését az adósságrendezési eljárásban, a szintén 

folyamatban lévő peres eljárásban megállapított összegben kívánta érvényesíteni. Az 

érvényesített követelést – mint vitatott követelést – Kajászó Község Önkormányzata az 

adósságrendezési eljárásban nyilvántartásba vette az Alcsútdoboz önkormányzata által a per 

elején követelt 8.333.333.- Ft összegben. 

A bíróság az eljárást lezáró ítéletben végül mindösszesen 4.124.696.- Ft megfizetésére kötelezte 

Kajászó Község Önkormányzatát. 

 

Az adósságrendezési eljárásban zárásaként létrejött egyezség alapján az egyes követelések 

megtérítési aránya: 81,6 %, a kamatfizetésről pedig a jogosultak lemondtak. Az 

adósságrendezési eljárásban kötött egyezség hatálya Alcsútdoboz Önkormányzatára is 

kiterjedt a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 

akkor hatályos rendelkezései alapján. Kajászó Község Önkormányzata teljes tartozása így 

4.124.696.- Ft  81,6 %-a, azaz 3.365.752.- Ft. 

 

Az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján a megítélt követelés 18,4 %-át 

Kajászó Község Önkormányzata tartalékalapjából kellett kifizetni. Ez az összeg 758.944.- Ft 

volt, amelyet Kajászó Község Önkormányzata 2011. június 24-én átutalt Alcsútdoboz 

önkormányzata részére. Ugyancsak átutalásra került Kajászó Község Önkormányzata részéről 

a lekötött betét kamata 77.720.- Ft. összegben, valamint az I. és II. fokú perköltség 18,4 %-a, 

71.124.- Ft. Kajászó Község Önkormányzata által az összes átutalt összeg így 907.788.- Ft volt. 

 

A fentiek alapján az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján a teljes tartozás 

fennmaradó része, 2.606.807.- Ft.  

 

Az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján a tartozás fennmaradó részét, 

2.606.807.- Ft-ot ingatlanok átadásával, vagy ingatlanok értékesítéséből befolyó vételárból 

kellett volna Kajászó Község Önkormányzatának megfizetnie Alcsútdoboz részére.  

 

Az ingatlanértékesítések sajnálatos módon, az erről szóló külön megállapodásban rögzített 

határidőre nem jártak eredménnyel, ezért áll fenn még Kajászó Község Önkormányzatának 

tartozása a fenti összegben. 

 

A tartozás mielőbbi megfizetése érdekében személyes egyeztetést folytattunk le, mely során 

megállapodtunk abban, hogy az érintett képviselő-testületek egyetértő határozata esetén 

Kajászó Község Önkormányzata fennálló tartozásának végleges rendezéséül 2015. március 31. 

napjáig átutalással megfizet egy összegben 2.606.807 Ft-ot. Mivel önkormányzatunk ingatlant 

átvenni nem szándékozik, és ezzel a megállapodással rövid úton rendeződhet a tőketartozás 

megfizetése, ezért az ingatlanértékesítés elmulasztott határnapjától számított kamatkövetelést 

elengedi.  



A kamatok javasolt elengedése során javasolom figyelembe venni azt a méltányolható tényt, 

hogy Kajászó önkormányzata az ingatlanok értékesítését nem saját hibájából mulasztotta el, 

hanem azt a külső gazdasági körülmények tették lehetetlenné. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjék az előterjesztést megvitatni, és döntését 

meghozni! 

 

 

Alcsútdoboz, 2015. január 12. 

 

 

 

          Tóth Erika 

       polgármester 

 

Határozati javaslat: 

A., 

Alcsútdobos Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (I….) számú határozata 

Kajászó Község Önkormányzata pénztartozásának megfizetéséről szóló megállapodás 

jóváhagyásáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete Kajászó Község Önkormányzatának 

az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján fennálló tartozásának fennmaradó 

részének – 2.606.807.- Ft-nak megfizetéséről szóló megállapodást jóváhagyja azzal, hogy a 

tőketartozás 2015. március 31. napjáig történő egyösszegű megfizetése esetén a kamatok 

megfizetésétől eltekint. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. mellékletét képező 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: a megállapodás megkötésére: Február 15. 

Felelős: Tóth Erika polgármester 

 

 

1. melléklet a …/2015 (I….) határozathoz 

 

Megállapodás 

 

 

Mely létrejött egyrészről 

 

Kajászó Község Önkormányzata  

2472 Kajászó, Rákóczi út 71. 

Telefon: 0622/455-528 

Adószám: 15362883-2-07 

Bankszámla szám: 11730082-15362883-00000000 

Statisztikai számjel: 07213242 

Képviseletében: Mohácsi Györgyné polgármester 

 

másrészről 

 

Alcsútdoboz Önkormányzata 



8087 Alcsútdoboz József Attila u. 5. 

Telefon: …………………. 

Adószám: ………………… 

Bankszámla szám: …………………… 

Statisztikai számjel: ……………… 

Képviseletében: Tóth Erika polgármester 

 

között az alábbiak szerint 

 

 

I. 

Előzmények: 

 

Felek megállapítják, hogy Kajászó Község Önkormányzata ellen adósságrendezési eljárás volt 

folyamatban 2008. január 31-jétől, amely eljárásban egyezség született az önkormányzat és a 

hitelezők között 2008 novemberében. 

Eközben a megállapodást aláíró felek között peres eljárás volt folyamatban, amelyben 

Alcsútdoboz Önkormányzata pontosított követelése 9.101.613.- Ft volt. 

Az érvényesített követelést – mint vitatott követelést – Kajászó Község Önkormányzata az 

adósságrendezési eljárásban nyilvántartásba vette az Alcsútdoboz Önkormányzata által a per 

elején követelt 8.333.333.- Ft összegben. 

A bíróság 4.124.696.- Ft megfizetésére kötelezte Kajászó Község Önkormányzatát. 
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Az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján az egyes követelések megtérítési 

aránya: 81,6 %. A kamatfizetésről a jogosultak lemondtak. 

 

Az adósságrendezési eljárásban kötött egyezség hatálya Alcsútdoboz Önkormányzatára is 

kiterjed a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. tárgyi 

időben hatályban volt rendelkezései alapján  /tv. 23.§. (4) és (5) bek-e/. 

Kajászó Község Önkormányzata teljes tartozása így 4.124.696.- Ft  81,6 %-a, 3.365.752.- Ft. 

 

Az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján a megítélt követelés 18,4 %-át 

Kajászó Község Önkormányzata tartalékalapjából kellett kifizetni. Ez az összeg Alcsútdoboz 

Önkormányzata vonatkozásában 758.944 Ft volt, amelyet Kajászó Község Önkormányzata 

2011. június 24.-én átutalt Alcsútdoboz Önkormányzata részére. 

Ugyancsak átutalásra került Kajászó Község Önkormányzata részéről a lekötött betét kamata 

77.720.- Ft. összegben, valamint az I. és II. fokú perköltség 18,4 %-a: 71.124.- Ft. 

Kajászó Község Önkormányzata által az összes átutalt összeg így 907.788.- Ft volt. 

 

A fentiek alapján az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján a teljes tartozás 

fennmaradó része, 2.606.808 Ft, az alábbi elszámolás alapján: 

 

Az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján az egyes követelések megtérítési 

aránya: 81,6 %, Kajászó Község Önkormányzata teljes tőketartozása így 3.365.752.- Ft. 

Korábban kifizetésre került 758.944 Ft tőke. 

A fennmaradó tartozás így: 2.606.807 Ft 

 

 

Az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján a tartozás fennmaradó részét, 

2.606.807 Ft-ot ingatlanok átadásával, vagy ingatlanok értékesítéséből befolyó vételárból 



kellett volna Kajászó Község Önkormányzatának megfizetnie Alcsútdoboz Önkormányzata 

részére.  

 

Az ingatlanértékesítések nem jártak eredménnyel, ezért áll fenn még Kajászó Község 

Önkormányzatának tartozása a fenti összegben. 
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II. 

A felek megállapodása 

 

 

A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás alapján Kajászó Község 

Önkormányzata fennálló tartozása végleges rendezéséül megfizet 2015. március 31. napjáig 

egy összegben 2.606.807 Ft-ot 

 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata kijelenti, hogy követelése teljes kiegyenlítéséül az a 

fenti összeg teljesítését elfogadja. 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzata hiánytalan teljesítése esetére a felek már most 

kijelentik, hogy a jövőben a jelen megállapodásban ismertetett jogviszonyukkal összefüggésben 

semmilyen további igényt nem érvényesítenek egymással szemben. 

 

A megállapodás aláírásának jogalapja Kajászó Község Önkormányzata részéről a 

……………..sz. Képviselő testületi határozat, míg Alcsútdoboz Település Önkormányzata 

részéről a ……………..sz. Képviselő testületi határozat. 

 

 

E szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, ügyvédi ellenjegyzés 

mellett jóváhagyólag aláírták. 

 

Kajászó, 2015. február …. napján 

 

Kajászó Község Önkormányzata    Alcsútdoboz Települési Önkormányzat 

képviseletében:      képviseletében:  

Mohácsi Györgyné polgármester    Tóth Erika polgármester 

 

         

Jogi ellenjegyzés:     Jogi ellenjegyzés: 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés    Pénzügyi ellenjegyzés 

 

 

 

 



 

 

 

 

B., 

Alcsútdobos Település Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

…/2015. (I….) számú határozata 

Kajászó Község Önkormányzata pénztartozásának megfizetéséről szóló megállapodás 

elutasításáról 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete Kajászó Község Önkormányzatának 

az adósságrendezési eljárásban létrejött egyezség alapján fennálló tartozásának fennmaradó 

részének – 2.606.807.- Ft-nak megfizetéséről szóló megállapodást nem hagyja jóvá. 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tartozás kamatokkal növelt összegű 

megfizetésének lehetőségéről további tárgyalásokat folytasson. 

 

Határidő: Március 1. 

Felelős: Tóth Erika polgármester 


