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Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: 
               dr. Negyela Katalin aljegyző  

 
 

ZÜ-Előterjesztés 
Antal Viktorné kérelméről 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
SARSCoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 
érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus- 
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény a 
veszélyhelyzetet meghosszabbította 2021. február 8-ig. A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a 
veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet a 
veszélyhelyzetet 15 nappal meghosszabbította, majd ezt követően az Országgyűlés a 
koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvénnyel 2021. május 23-ig 
meghosszabbította.  

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzet idején Aszód Város Képviselő- 
testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 
A jelenleg fennálló veszélyhelyzetre figyelemmel a Képviselő-testület rendkívüli áprilisi ülését 
- hivatkozással a Miniszterelnökség és a Belügyminisztérium 2020. március 27-én kelt levelére 
- nem hívom össze, azonban a tárgyi előterjesztés tekintetében tervezek döntést hozni. 
 
Annak érdekében, hogy a döntéshozatal átláthatósága biztosított legyen, az előterjesztést 
közzéteszem, továbbá a képviselőkkel, külsős bizottsági tagokkal a döntés meghozatala előtt 
egyeztetek. 
 
Antal Viktorné adós megkereste Aszód Város Önkormányzatát (a továbbiakban: 
Önkormányzat) és kérte az Önkormányzat felé fennálló tartozása elengedését. Antal Viktorné, 
a 2170 Aszód, Falujárók u. 5/5. III/4. szám alatti önkormányzati lakásra 2010. március 16–án 
bérleti jogot kapott az Önkormányzattól. A lakásba két kiskorú gyermekével és Antal Viktor 
élettársával költözött be. A bérlő a bérleti díj fizetésével kezdetektől elmaradt. 
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Jogi lépések megtétele, első ízben 2013. áprilisában keletkezett az ügyből, amikor a 2012. 
december 31–ig kimutatott 244.800.- Ft lakbértartozás megfizetésére ügyvédi felszólítást 
kapott. A felszólítás a bérlemény címéről „nem kereste” jelzéssel jött vissza. 
 

2013. október 24-én, a 2013. szeptember 30-ig keletkezett 405.990,- Ft tartozás megfizetésére 
újabb ügyvédi felszólítást kapott, amelyet 2013.10.25-én a bérlemény címén átvett. 
A felszólítás eredménytelen volt, ezért az Önkormányzat a bérleti szerződést 2013. december 
31. napjára felmondta. A felmondást tartalmazó küldeményt Antal Viktorné a bérlemény címén 
2013. november 18-án átvette. 
A bérlő a lakást sem 2013. december 31–én, sem azt követően nem adta át, ezért a Gödöllői 
Járásbíróság előtt az Önkormányzat keresetet indított a 2014. augusztus 31–ig keletkezett 
603.000,- Ft bérleti díj tartozás megfizetése és a lakás kiürítése iránt. 
Az alperes a perben semmiféle nyilatkozatot nem tett és a tárgyaláson nem jelent meg. 
A Bíróság meghagyást bocsátott ki, amelyben kötelezte az alperest 603.000,- Ft tőke, 2013. 
január 1-jétől a törvényes késedelmi kamatok és 38.290,- Ft perköltség megfizetésére, valamint 
arra, hogy a lakást 30 napon belül kiürítve adja át. 
A bírósági meghagyás 2015. április 13-án jogerőssé és végrehajthatóvá vált. 
Az alperes a bírósági meghagyást nem teljesítette, ezért 2015. júniusban a Bíróságnál 
végrehajtási eljárást kezdeményezett az Önkormányzat. 
A Gödöllői Járásbíróság a végrehajtási lapot a jogerős bírósági meghagyásnak megfelelő 
tartalommal 2015. július 7–én kibocsátotta.  
Fülöp Szabolcs Végrehajtó Irodája az intézkedések megkezdése előtt 50.500,- Ft 
költségelőleget kért az Önkormányzattól, mint végrehajtást kérőtől, amelyet részére átutaltunk. 
A Járásbíróság ezt követően kérte a nyilatkozatunkat, hogy a végrehajtás milyen módját kérjük 
(bírságolás, kilakoltatás stb.), 2015. december 15-én nyilatkoztunk, hogy a rendőrség 
közreműködésével kilakoltatást kérünk. 
2016. január 12-én Antal Viktorné a lakás kulcsait az Önkormányzat részére átadta, ennek 
bejelentése a végrehajtó felé megtörtént. Ekkor az összes tartozása 889.560,- Ft volt.  
Antal Viktorné 2016. január 16. napi keltezéssel kérelmet írt az Önkormányzat felé tartozása 
elengedése céljából, amelyet a Képviselő–testület megtárgyalt és a Z. Ü. 14/2016. (I.28.) ÖKT. 
sz. határozatában úgy döntött, hogy a fennálló lakbér és lakáshasználati díj összegét, azaz a 
889.560,- Ft–ot nem engedi el. 
A Képviselő–testület felhatalmazta a polgármestert, az adósságrendezési szerződés 
megkötésére Aszód Város Önkormányzatával, mely 2016. április 6–án került aláírásra. 
A szerződésben Antal Viktorné adós elismerte a bírósági meghagyás után a kiürítésig 
keletkezett tartozását is és vállalta a részletekben való törlesztést, kamatmentesen megállapított 
havi 10.000,- Ft-al. Szerződés lejárta 2024. június 30.  
A 2017. november 27–én kelt levelében Antal Viktorné tartozása elengedése vagy mérséklése 
ügyében ismét kérelemmel fordult az Önkormányzat felé azzal az indokkal, hogy a lakásra 
annak idején mikor benne lakott sokat költött, (redőnyök szerelése, gázbojler csere, konvektor 
csere, meleg vízhálózat kiépítése) valamint a tető és a kémény állapota miatt ki kellett költöznie. 
A lakásban történt felújításokhoz az Önkormányzattól egyetlen esetben sem kért előzetes 
hozzájárulást így arról a bérbeadó Önkormányzat tudomással nem bírt. A Képviselő–testület 
megtárgyalta Antal Viktorné kérelmét és a 14/2018. (I.25.) ÖKT. sz. határozatában úgy döntött, 
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hogy a 2016. április 6-án megkötött adósságrendezési szerződés pontjai továbbra is hatályban 
maradnak.  
 
Az adós 2019-ig teljesített, a végrehajtó az eljárást szüneteltette. 2020-tól az adós a törlesztést 
megszüntette, ezért kérte az Önkormányzat a végrehajtási eljárás folytatását. 
 
A jogerős meghagyás alapján a 603.000,- Ft tőke és járulékai iránt folyik az eljárás, de mivel 
az adós korábbi teljesítéseit az Önkormányzat ügyvéd útján bejelentette, ezt a végrehajtó a 
számításainál figyelembe vette.  
A 2021. február 16-án, Fülöp Szabolcs Végrehajtói Irodában írásba foglalt jegyzőkönyv alapján 
megállapítható, hogy Antal Viktorné adós részére részletfizetést állapítottak meg. A 2021. 
február 17. napján az Önkormányzat iktatójába érkezett irat tanúsága szerint a fennálló tartozás 
453.615,- Ft, melyre 13 egyenlő részben történő részletfizetést kért Antal Viktorné adós. Az 
utolsó részlet esedékessége 2022. február 16.  
 
Antal Viktorné adós 2021. március 19-én iktatott levelében ismételten megkereste az 
Önkormányzatot és kérte a 2014. augusztus 31. után a 2016. januári kiköltözésig keletkezett 
lakáshasználati díjak elengedését is, amelyek összege a lakás átadásáig 286.560,- Ft és ennek 
az összegnek a késedelmi kamatai. Erre az összegre vonatkozóan is fizetési meghagyásos 
eljárást kezdeményezett az Önkormányzat. 
 
Antal Viktorné kérelmét az előterjesztéshez csatolom. (1. számú melléklet)  
 
Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy az Aszódi Polgármesteri Hivatal épületében 
ügyfélfogadási időben személyesen is találkoztam Antal Viktornéval a kérelme benyújtása 
előtt. A személyes találkozáskor többször utalt arra, hogy a bérleti díj elmaradása abból adódott, 
hogy korábban szóbeli ígéreteket kapott arra, hogy a lakás felújítására fordított összeget a 
bérleti díj elengedésével kompenzálják számára, ami nem történt meg.   
 
A fentieket összefoglalva Antal Viktorné a fennálló 453.615,- Ft tartozása elengedését kérte, 
amely mellett figyelembe kell venni, hogy további tartozása is van, melynek összege 286.560,- 
Ft és késedelmi kamatai.  
 
Az ügyben levonható az a következtetés, hogy indokolt a végrehajtási eljárás folytatása oly 
módon, hogy a fennálló 286.560,- Ft tartozás elengedését javasoljuk azzal a feltétellel, ha a 
453.615,- Ft részleteit maradéktalanul megfizeti.   
 
Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést tanulmányozzák át és írásbeli 
véleményükkel segítsék a döntéshozatalt.  
 
Kérem, hogy döntsenek abban, hogy Antal Viktorné adós kérelmét támogatják-e vagy sem és 
ennek megfelelően 2021. április 21-én 12 óráig jelezzék, hogy a két határozati javaslat közül 
melyiket támogatják.  
 
Döntésemet az Önök véleménye alapján hozom meg.  
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ZÜ-Határozati javaslat I. verzió  
 

Aszód Város Polgármesterének      /2021. (IV.....) határozata  
Antal Viktorné kérelméről  

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a 2170 Aszód, 
Falujárók u. 5/5. III/4. szám alatti lakás volt bérlőjének Antal Viktornénak, a fennálló lakbér és 
lakáshasználati díj tartozásának összegét 453.615,- Ft–ot nem engedi el. Továbbá a 2170 Aszód, 
Falujárók u. 5/5. III/4. szám alatti lakás volt bérlőjének Antal Viktornénak a 2014. augusztus 
31-2016. január 12. napjáig keletkezett további 286.560,- Ft lakáshasználati díjakat és 
késedelmi kamatait elengedi azzal a feltétellel, ha a 453.615,- Ft részleteit maradéktalanul 
megfizeti.   
 
Határidő: 2021. április 30. (tájékoztatásra) 
 
Felelős: polgármester a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály útján 
 
 

ZÜ-Határozati javaslat II. verzió   
 

Aszód Város Polgármesterének       /2021. (IV.....) határozata  
Antal Viktorné kérelméről  

 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-
testület tagjai véleményének kikérése után – úgy dönt, hogy a 2170 Aszód, Falujárók u. 5/5. 
III/4. szám alatti lakás volt bérlőjének Antal Viktornénak, a fennálló lakbér és lakáshasználati 
díj tartozásának összegét 453.615,- Ft–ot nem engedi el.  
 
Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-
testület tagjai véleményének kikérése után -  úgy dönt, hogy a 2170 Aszód, Falujárók u. 5/5. 
III/4. szám alatti lakás volt bérlőjének Antal Viktornénak a 2014. augusztus 31-2016. január 
12. napjáig keletkezett további 286.560,- Ft lakáshasználati díjakat és késedelmi kamatait nem 
engedi el.  
 
Határidő: 2021. április 30. (tájékoztatásra) 
 
Felelős: polgármester a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály útján 
 
Aszód, 2021. április 19. 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs 
polgármester 

Látta: dr. Lukács Adrienn  jegyző 


