
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 

50/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata 

 

 A Képviselő-testület  

felhatalmazza a polgármestert, hogy a tartozásátvállalási megállapodás és átvezetési 

kérelmet, illetve a kezességi szerződést aláírja. 

Felelős: Szőllős Sándor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. sz. melléklet 

 

KEZESSÉGI SZERZŐDÉS 

amely létrejött 

egyrészről 

- a NEMZETI ADÓ ÉS VÁMHÍVATAL Hajdú- Bihar megyei Adóigazgatósága ( 4029 

Debrecen, Faraktár utca 29/c szám, mint jogosult a továbbiakban, mint jogosult 

 

másrészről: 

-  Szőllős Sándor polgármester által képviselt Bocskaikert Község Önkormányzat 4241 

Bocskaikert, Poroszlai u. 20. szám alatti adózó ( adószám: 15376295-2-09, PIR törzsszám: 

376293), mint Kötelezett ( a továbbiakban: Kötelezett),  

 

harmadrészről: 

-  Kiss Attila polgármester által képviselt Hajdúböszörmény Város Önkormányzat, 4220 

Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. szám alatti adózó ( adószám: 15372514-2-09, PIR törzsszám: 

(372514), mint Kezes ( a továbbiakban: Kezes),  az alábbi feltételekkel. 

 

Előzmények 

A felek rögzítik, hogy a Kezes és a Kötelezett között 2011. május 24. napján 

tartozásátvállalási megállapodás jött létre, mely szerint a Bocskaikert Községi Önkormányzat 

visszaigénylő Áfa összege  99.515.000.-Ft. mely pénzügyileg nem rendezett. A felek 

megállapodnak abban, hogy a kezes a 99.515.000.-Ft adótartozását  Bocskaikert Községi 

Önkormányzat átvállalja. A kikérhető Áfa összegét Hajdúböszörmény Város 

Önkormányzatának adó és járuléktartozás rendezésére fordítja. Erre való tekintettel a fenti 

összeget a Kötelezett nem kéri kiutalni Bocskaikert Községi Önkormányzata részére. A 



Hajdúböszörmény Város Önkormányzat fennálló adótartozást átvezetéssel kéri kiegyenlíteni 

a NEMZETI ADÓ – ÉS VÁMHIVATAL  felé. 

1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy  a Kezes a Ptk. 274.§ (2)  bekezdése alapján 

készfizető kezességet vállal a Kötelezett fentebb részletezett, bevalláson és jogerős 

határozaton alapuló tartozásának a Jogosult részére történő hiánytalan megfizetése érdekében. 

2./ A Kezes tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kötelezett visszaigényelhető Áfa-ja nem 

szabadul fel, tehát nem nyílik meg a lehetősége annak, hogy átvezetéssel a visszaigényelhető 

Áfa-t a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat tartozásának kiegyenlítésére fordítsák, abban 

az esetben a Jogosult felhívására maga fog a Kötelezett helyett teljesíteni. 

3./ A feleknek tudomásuk van arról, hogy a Kezes kötelezettsége ahhoz a kötelezettséghez 

igazodik, amelyért kezességet vállal. 

4./ Amennyiben a Jogosult a kezességi szerződés alapjául szolgáló adó-és járulékjogcímén 

fennálló tartozás érvényesítése érdekében a Kötelezettel szemben pert kíván indítani, előzőleg 

köteles a perindításról a Kezest értesíteni, és a teljesítésre felszólítani. Ennek elmulasztása 

esetén a Kezes helytállási kötelezettsége a perköltségre és a végrehajtási költsége nem terjed 

ki. 

5./ A felek tudomással rendelkeznek arról, hogy a kezesség megszűnik a Kötelezett 

kötelezettségének megszűnésével,a Kötelezett tartozásának átvállalásával, a Kezes   jogutód 

nélküli megszűnésével, és a kötelezett jogutód nélküli megszűnésével. 

6./ A Kezes és a Kötelezett kijelentik, hogy Magyarországon működő költségvetési szervek, 

így a szerződéskötési képességük korlátozva nincsen. 

7./ a Kezes kijelenti, hogy az átvállalt kötelezettség tekintetében az Adóhatóságot az  

adótitok alól felmenti. 

8./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit, 

különösen a kezességre vonatkozó 272-276. § ait, valamint a 7001/ 2009/ APEH irányelv 

szabályai valamint a 7005/2010  Nemzeti Adó és Vámhivatal  irányelv szabályait tekintik 

irányadónak.  

A szerződő felek a kezességi szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben  megegyezőt írják alá. 

            Bocskaikert, 2011 május 24. 

…………………………………… 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

                                           Hajdú – Bihar Megyei Adóigazgatósága 

jogosult 

…………………………………………                      …………………………………...... 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat                    Bocskaikert Község Önkormányzat 

Kiss Attila  polgármester                                               Szőllős Sándor polgármester 

adós                                                                              átvállaló 



 

2. sz. melléklet 

 

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS 

ÉS ÁTVEZETÉSI KÉRELEM 

amely létrejött 

- egyrészről: Kiss Attila polgármester által képviselt Hajdúböszörmény Város Önkormányzat, 

4220 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1. szám alatti adózó ( adószám: 15372514-2-09, PIR 

törzsszám: (372514), mint adós ( a továbbiakban: Adós), 

 

- Másrészről Szőllős Sándor polgármester által képviselt Bocskaikert Község Önkormányzat 

4241 Bocskaikert, Poroszlai u. 20. szám alatti adózó ( adószám: 15376295-2-09, PIR 

törzsszám: 376293), mint tartozásátvállaló ( a továbbiakban: Átvállaló),  

között  a mai napon, és az alábbi feltételekkel: 

1./ A felek rögzítik, hogy a Jogosult 2011. év március 07 napján, lezárt jegyzőkönyv alapján 

az  adózó terhére 497.576. 000.- Ft adóalaphoz tartozó 99.515. 000.-Ft adó különbözetett állapított 

meg. 2441970881 ügyirat szám alapján. 

 

2./ A felek rögzítik, hogy az Adósnak bevalláson és aktuális önellenőrzésen alapuló, mindösszesen: 

………………………… Összegű tartozása áll fenn a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Hajdú- Bihar 

Megyei Adóigazgatóság ( 4029 Debrecen, Faraktár utca 29/c.) 

 mint Jogosult felé.  

3./ A ……………………… Áfa vissza igénylése ………………-Ft,  melyből pénzügyileg 

nem rendezett beszerzésekre jutó adó összege …………………  -Ft, így a visszaigényelhető Áfa 

összege …………………….-Ft. 

4./ A felek megállapodnak abban, hogy a 2./ pontban megjelölt a bevalláson és az aktuális  

 önellenőrzésen alapuló tartozás visszafizetésének egy részét  az Adóstól  Bocskaikert 

 Község Önkormányzat jelen szerződéssel átvállalja, és a kikérhető Áfa összegéből, azaz …..-

………………..Ft –ból  99. 515.000 - Ft-ot a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat adó –és 

járuléktartozás rendezésére szeretné fordítani. Erre tekintettel a fenti összeget nem kérné kiutalni,  

hanem azt  Bocskaikert Község Önkormányzata átvezetéssel szeretné kiegyenlíteni a Nemzeti Adó – 

és Vámhivatal Hajdú – Bihar Megyei Adóigazgatósága(4029 Debrecen, Faraktár utca 29/c) részére. A 

felek rögzítik továbbá, hogy a Hajdúböszörmény Város  

Önkormányzat Adóhatóság felé fennálló, 2./ pontban rögzített tartozása után felmerülő késedelmi 

pótlékot – melynek összegét a felek jelen időpontban még nem ismerik, megfizetését  nem vállalja át a 

Bocskaikert Községi Önkormányzata. 

5./ Az adós kijelenti, hogy az átvállalt kötelezettség tekintetében az adóhatóságot az adótitok alól 

felmenti. 

6./ A felek rögzítik, hogy a tartozás megfizetését a Tartozásátvállaló 60 nap alatt, 2011. …….. 



hó …….. napjáig teljesíti. 

7./ A jenen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. Tartozásátvállalására vonatkozó 

rendelkezései és a 7001/2009 APEH irányelv szabályai, valamint a 7005/ 2010 Nemzeti Adó – és 

Vámhivatal   irányelv szabályai az irányadóak. 

8./ A Szerződő Felek a jelen szerződést –elolvasás és értelmezés után – mint akaratukkal mindenben 

egyezőt – jóváhagyólag és saját kezűleg írták alá. 

Bocskaikert, 2011. május 24. 

………………………………………                      …………………………………...... 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat                      Bocskaikert Község Önkormányzat 

Kiss Attila  polgármester                                               Szőllős Sándor polgármester 

adós                                                                       átvállaló 

 

Bocskaikert, 2011. május 31. 

A kivonat hiteléül: 

 

     

Gonda Lajosné 

jegyzőkönyvvezető 


