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Tisztelt Képviselő-testület!
A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az ………….. számú jogerős ítélete alapján
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)
pernyertes lett a K. E. alperes ellen indított kártérítés megfizetése iránt indított perben.
Az ítélet a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság ……………… számú elsőfokú
ítéletét helybenhagyta.
Az első-és másodfokú ítélet alapján K. E. felperesnek (továbbiakban: Adós) az alábbi
jogcímeken fennálló tartozása (továbbiakban: pénztartozása) keletkezett az Önkormányzat
felé:





tőketartozás: 546.954 Ft
tőketartozás kamata: 2008. március 2. napjától a kifizetés napjáig járó évi – a
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki
alapkamattal megegyező mértékben
elsőfokú perköltség: 308.317 Ft
másodfokú perköltség: 17.370 Ft

Adós 2016. 06. 15-én részletfizetési kérelmet nyújtott be a Vagyonkezelési Osztályra, melyben
kérte az első-és másodfokú ítélet alapján nyilvántartott pénztartozására havi 100.000 Forintos
részletfizetés engedélyezését.
Adós a kérelmét nem indokolta, azonban fizetési hajlandóságát kifejezve 2016. 06. 14-én
pénztartozásából 100.000 Ft-ot csekken befizetett.
Adós Önkormányzat felé fennálló pénztartozása 2016. 06. 17-én mindösszesen 772.641 Ft + a
tőketartozás kifizetése napjáig számított kamata.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet döntésének meghozatalára.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete……/2016.
(VII. 5.) határozata pénztartozás részletekben történő megfizetésének engedélyezéséről
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
I. helyt ad K. E. kérelmének, és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
…………………………….. számú elsőfokú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint
másodfokú bíróság ………………………. számú jogerős ítélete alapján mindösszesen 772.641
Ft + járulék pénztartozásra 100.000 Ft/hónap részletfizetést engedélyez azzal, hogy
amennyiben Adós 2016. július 31. napjáig nem írja alá a részletfizetési megállapodást vagy
annak aláírását követően az esedékes törlesztő részlet megfizetésével késedelembe esik, akkor
a tartozás egy összegben késedelmi kamattal növelten esedékessé válik.
II. felkéri a Polgármestert Kérelmező értesítésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező
részletfizetési megállapodás aláírására azzal, hogy annak tartalmától az Önkormányzat érdekeit
nem sértve eltérhet, illetve a megállapodás aláírásának elmaradása vagy az aktuális törlesztő

részlet megfizetésével történő késedelembe esés esetén a szükséges intézkedések megtételére a
tartozás behajtása érdekében.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: 2016. július 31.
III. nem ad helyt K. E. kérelmének és a Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság
………………………. számú elsőfokú ítélete, valamint a Fővárosi Törvényszék, mint
másodfokú bíróság …………………….. számú jogerős ítélete alapján mindösszesen 772.641
Ft + járulék pénztartozásra nem engedélyez részletfizetést.
IV. felkéri a Polgármestert Kérelmező értesítésére, valamint a tartozás megfizetésének
elmaradása esetén a szükséges intézkedések megtételére annak behajtása érdekében.
Felelős: Geiger Ferenc polgármester
Határidő: azonnal
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörében, döntési joggal tárgyalja, a határozati
javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.
Budapest, 2016. június 20.
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 Kérelem,
 A Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság ………………... számú ítélete,
 A Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság az ……………….. számú jogerős
ítélete
 Részletfizetési megállapodás tervezet

