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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 131. § (2) bekezdése szerint a 
települési önkormányzat, a hatósági ügyekhez kapcsolódó pénzkövetelések 
(eljárási bírság, költség) végrehajtására önálló bírósági végrehajtóval szerződést 
köthet. 
 
A korábbi hatósági eljárási törvény /az államigazgatási eljárás általános 
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.)/ hatálya alatt kiszabott eljárási 
bírságok az adók módjára behajtandó köztartozások körébe tartoztak, melyek 
végrehajtására a helyi adóhatóság rendelkezett hatáskörrel.  
A Ket. 2005. november 1-jei hatálybalépését követően ez a jogi helyzet 
megváltozott, a hatósági ügyekben keletkezett pénzfizetési kötelezettségeket az 
„egyszerű” köztartozások körébe sorolta a jogszabály. A Polgármesteri 
Hivatalon belüli belső munka-/és feladatmegosztás során ezeknek a 
tartozásoknak a behajtását továbbra is az Adóügyi Iroda végezte. 
 
Az eddigi gyakorlattal ellentétben – az alábbi indokok alapján - javasolt a 
hatósági ügyekben keletkezett hátralékok behajtására az önálló bírósági 
végrehajtóval szerződést kötni: 
- A helyi adók és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtására 
2004. október 27-én Zoltán Ákos önálló bírósági végrehajtóval a helyi 
adóhatóság (jegyző) együttműködési megállapodást kötött. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján a végrehajtó tevékenysége hatékony, célszerű azt a hatósági 
ügyekben megállapított kötelezettségekre is kiterjeszteni. 
- Az önkormányzatnak nem keletkezik fizetési kötelezettsége a végrehajtó felé, 
a végrehajtási költség az ügyfelek oldalán jelenik meg. 
- Az Adóügyi Iroda felszabaduló kapacitásait a helyi adók behajtására lehet 
irányítani. 
- A Polgármesteri Hivatal hatósági irodái közvetlenül tarthatnak kapcsolatot a 
végrehajtóval, nem ékelődik az ügymenetbe az Adóügyi Iroda, ezzel gyorsul az 
ügymenet. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat elfogadásával 
támogassa a szerződés megkötését. 
 
Budapest, 2007. szeptember 5. 
 
 
        dr. Szeles Gábor  
 

 



 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan keletkezett 
pénzkövetelések végrehajtására önálló bírósági végrehajtóval köt szerződést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére oly módon, hogy az 
önkormányzatot a végrehajtáshoz kapcsolódóan pénzfizetési kötelezettség nem 
terhelheti. 
 
Határidő: 2007. október 15. 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
A végrehajtásért felelős: dr. Szeles Gábor jegyző 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségének támogató szavazata szükséges.  

 



1. számú melléklet 
 
 
1.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: Bernádné dr. Faragó Ibolya aljegyzővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
 
 
Budapest, 2007. szeptember …. 
 
 

Bernádné dr. Faragó Ibolya s.k. 
                          aljegyző 
 
2.  
 
Az előterjesztés egyeztetve: Halmos Istvánné  ágazatvezetővel  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatban megfogalmazott javaslatok az alábbiak: 
 
 
 
 
Budapest, 2007. szeptember … 
 
 

Halmos Istvánné sk 
                   ágazatvezető 

 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
 
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 10., képviseli: 
Tóth Mihály polgármester), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), valamint Zoltán Ákos 
önálló bírósági végrehajtó  (1043 Budapest, Gábor L. u. 3/b) (a továbbiakban: Végrehajtó) a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.)  131. § (2) bekezdése, valamint Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzat Képviselő-testületének ___/2007. (IX. 25.) Kt. számú határozata alapján, az 
alábbiak szerint: 
 

1. Megbízó megbízza, Végrehajtó elvállalja a Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzata képviselő-testülete, illetve annak szervei, a jegyző és a képviselő-
testület hivatalának ügyintézői hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben hozott, 
pénzkövetelés megállapításáról szóló hatósági döntések (határozat, végzés) 
végrehajtását. 

 
2. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a hatósági 

ügyekhez kapcsolódó pénzkövetelést tartalmazó egyedi hatósági határozatok és 
végzések (eljárási bírság és költség) jogerősítő záradékkal ellátott másolati példányait 
- mint végrehajtási ügyeket – átadja Zoltán Ákos végrehajtó részére. 

 
3. A pénzkövetelés végrehajtása során a végrehajtó a Ket. 138. §-a szerinti késedelmi 

pótlék felszámítására jogosult és köteles. 
 

4. A végrehajtási ügyek végrehajtónak történő átadása minden hét keddi napján, a 
Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében történik a jelen szerződés 11. pontjában 
megjelölt kapcsolattartó közreműködésével a végrehajtó, illetve helyettese részére. 

 
5. A végrehajtó köteles a végrehajtási eljárás foganatosítását haladéktalanul megkezdeni, 

a jogszabályban meghatározott eljárási határidőket megtartani, az eljárást a lehető 
legrövidebb időn belül lefolytatni, illetve a tudomására jutott személyes adatokat 
megőrizni. 

 
6. A végrehajtó felmerülő munkadíja és egyéb költségei fedezésére végrehajtási költség 

előleget a Megbízó nem igényel, az eljárás foganatosításáért a Megbízó díjat, 
költséget nem fizet utólag sem. 

 
7. A végrehajtó köteles az általa behajtott összegből, a végrehajtási költségek 

(készkiadás, munkadíj költségátalány, általános költség átalány, jutalék) levonása után 
a Megbízót megillető követelést haladéktalanul átutalni a jogcím megjelölésével a 
Megbízó OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15521000 bankszámlájára. 

 
8. A végrehajtási eljárás költségeit a végrehajtó a vonatkozó jogszabályok szerinti 

összegben állapítja meg, mely költségeket a végrehajtandó tartozáson felül , a tartozás 
előtt hajtja be. 
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9. A Megbízó, illetve annak kapcsolattartója a követelések csökkenését, illetve 
megszűnését haladéktalanul bejelenteni a végrehajtónak. 

 
10. Amennyiben kötelezett egyéb személy vagy szervezet a behajtani kívánt tartozást 

közvetlenül a Megbízónál fizeti meg, a Megbízó, illetve az eljáró ügyintéző köteles 
tájékoztatni a befizetőt, hogy a végrehajtási költség megfizetését a végrehajtónál kell 
eszközölni, és a befizetés igazolásáig a végrehajtási ügyet nem lehet megszüntetni, az 
a végrehajtási költségek behajtása iránt tovább folytatódik. 

 
11. Megbízó kapcsolattartója: 

 
Név: 
Telefonszám: 
E-mail cím:  

 
12. A végrehajtó a Megbízó kérésére tájékoztatást ad az egyes végrehajtási ügyek 

állásáról, a megtett intézkedésekről.  
 

13. Jelen megállapodást felek határozatlan időre kötik, azt bármelyik fél 30 napos 
határidővel írásban felmondhatja, azzal, hogy a végrehajtásra átadott, folyamatban 
lévő ügyekről elszámolást kell készíteni. A szerződés hatálybalépésének időpontja 
2007. __________ azzal, hogy a szerződés megkötése előtt megállapított 
pénzkövetelések végrehajtására is alkalmazni kell. 

 
14. A megállapodásban külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az 

irányadók. 
 
Budapest, 2007. ______________________ 
 
 
 
  Zoltán Ákos                   Tóth Mihály    dr. Szeles Gábor 
önálló bírósági végrehajtó                  polgármester          jegyző 
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