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Előterjesztés  

Szőc Község Önkormányzata Képvisel ő-testületének 

2014. június 12-i nyilvános ülésére 

 
 
Tárgy : A Szőc 214/12, 214/13 és 214/14. hrsz-ú ingatlanok vételár-hátralékának behajtása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a 2009. szeptember 2-án kelt adásvételi 
szerződéssel önkormányzatunk értékesítette a 214/12 és a 214/13 hrsz-ú, tulajdonában álló 
ingatlanokat. Az ingatlanok vevője Révész Gergő Halimba, Petőfi S. u. 6. szám alatti lakos. A 
szerződés szerinti vételár 700.000 Ft, melyből 550.000 Ft került megfizetésre. 
 
Ugyancsak Révész Gergővel kötött adásvételi szerződést önkormányzatunk 2010. november 
4-én a 214/14 hrsz-ú ingatlan eladásáról, melyben a vételár 500.000 Ft-ban került 
meghatározásra. Ezen vételárból 100.000 Ft-ot fizetett meg a vevő. 
 
Az adásvételi szerződések megkötése, illetőleg az abban foglalt határidők lejárta óta több 
alkalommal hívtuk fel a vevőt a vételár-hátralékok megfizetésére, amely felhívásunk azonban 
nem vezetett eredményre.  
 
Önkormányzatunk felé fennálló tartozás az elmúlt időszakban csak növekedett, mivel a 
Polgári Törvénykönyvben szabályozott késedelmi kamatot is érvényesíteni kívánjuk. 
 
Az eredménytelen felhívásokat követően, 2014. május 14-én ügyvédi képviselettel 
nyomatékosított fizetési felszólítást küldtünk a vevő részére, melyben jeleztük jogi lépések 
megtételét. A felszólításra válasz nem érkezett, a kitűzött 8 napos fizetési határidő 
eredménytelenül telt el. 
 
Az önkormányzat érdekeinek védelme érdekében mindenképpen szükségesnek tartom a 
tartozás behajtására jogi lépések megtételét – fizetési meghagyásos eljárás indítását, 
illetőleg peres eljárás során a tartozás megfizetésére kötelezést, végső esetben végrehajtási 
eljárás lefolytatását azzal, hogy az eljárás során minden esetben igényelni kell 
önkormányzatunk költségeinek megtérítését is. Az eljárások lefolytatásával ügyvéd 
megbízását javasolom. 
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Kérem tisztelt Képviselő-társaim felhatalmazását a szükséges eljárások megindítására, 
lefolytatására, a szükséges ügyvédi megbízás megadására a vételárhátralékok és a 
késedelmi kamat beszedése érdekében. 

 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és – 
hozzászólásaikkal, javaslataikkal kiegészítve – az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 
 
 
Határozati javaslat:  
 

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
…….. határozata 

 
Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
szőci 214/12 hrsz és 214/13 hrsz-ú, valamint a szőci 214/14 hrsz-ú ingatlanok értékesítése 
során a vevő által meg nem fizetett vételár miatt keletkezett vételár-hátralék és járulékos 
költségei behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket – ügyvédi megbízás, peren kívüli 
és peres eljárás kezdeményezése, végrehajtási eljárás kezdeményezése, stb. - megtegyen, 
az ügyben az önkormányzat nevében és képviseletében eljárjon és nyilatkozatokat, 
intézkedéseket tegyen. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vételár-hátralék és járulékos költségei 
behajtásával kapcsolatos eljárás folyamatáról negyedévente tájékoztassa a képviselő-
testületet.  
 
Felelős:  Németh Balázs polgármester 
Határidő:  folyamatos, ill. háromhavonta 
  
 
Szőc, 2014. június 6.  
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