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Előterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2011. január 28-i rendkívüli ülésére 

 
Tárgy: Lévai Csilla kezességvállalási kérelme 
Ikt.sz.: I/1107/4/2011. 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lévai Csilla egyéni vállalkozó (6050 Lajosmizse, Alsólajos 430. 61431256-2-33) Lajosmizse 
Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez kezességvállalási kérelemmel fordult. 
A 0299 és 0287. hrsz-ú földutak szilárdburkolattal történő ellátására az MVH-hoz benyújtott és 
nyert pályázattal rendelkezik. A beruházás teljes összege 110 mFt, melynek finanszírozásához 
55 mFt hitelt venne fel, melynek futamideje 1 év. Az MVH határozata alapján a 
kötelezettségvállalás teljes összege: 93.699.042 Ft, ez a nettó kiadásra jutó támogatási összeg. 
 
A hitel fedezetéül magán és a vállalkozásának tulajdonában lévő ingatlanokat, ill. a támogatási 
határozat Örkényi Takarékszövetkezetre történő engedményezését adja. A finanszírozó 
pénzintézet kérte a kérelmezőtől a hitel fedezetéül, az általa felajánlott ingatlanok felülvizsgálata 
után, kezességvállaló megnevezését. Lévai Csilla egyéni vállalkozó kezességvállalónak, az 
érintettek mellőzésével, véleményük kikérése nélkül döntött az önkormányzat kezességvállalása 
felől, melynek összege 15 mFt. 
Lajosmizse Város Önkormányzat kezességvállalása hiányában a kérelmezőnek más forrást kell 
felmutatnia az Örkényi Takarékszövetkezet felé. 
A tőketörlesztés a hitel lejáratakor vagy a támogatás összegének megérkezésekor, a 
kamattörlesztés naptári negyedévente és a hitel lejáratakor esedékes. 
 
Az út kivitelezésének kezdőnapja: 2011. február 01. 
 
Az előterjesztés mellékletét képezik az Örkényi Takarékszövetkezet által megküldött Készfizető 
kezességvállalási szerződés, valamint az Egyszerű (sortartó) kezességvállalásra irányuló 
előzetes nyilatkozat tervezetei.  
 
Fentiek alapján kérem T. Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására, a 
határozat-tervezet elfogadására. 
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Határozat-tervezet 
 
…/2011. (…) ÖH 
Lévai Csilla kezességvállalási kérelme 
 
 
 

Határozat 
 
 

1. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Lévai Csilla egyéni 
vállalkozó által megvalósítani kívánt, a 0299 és 0287. hrsz-ú földutak szilárdburkolattal 
történő ellátására Egyszerű (sortartásos) kezességet vállal 15M forint erejéig. Az 
önkormányzat mindaddig megtagadja a fizetés teljesítését, míg a követelés az adóstól és 
az olyan kezesektől, akik őt megelőzően rá tekintet nélkül vállaltak kezességet, 
behajtható. 

2. Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
az Egyszerű (sortartó) kezességvállalásra irányuló előzetes nyilatkozat, valamint az 
Egyszerű (sortartó) kezességvállalási szerződés aláírására. 

 
 
Felelős: Képviselő-testület, polgármester 
Határidő: 2011. január 28. 
 
 
 
 
Lajosmizse, 2011. január 27. 
 
 
 
 

 Basky András s.k. 
             polgármester  
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előterjesztés 1. sz. melléklete 
 

„Feladó:  Örkényi Takarékszövetkezet Központ {mail@orkenyitksz.hu} 
Küldve:  2011. január 26. 15:33 
Címzett:  domotor.klara@lajosmizse.hu 
Másolatot kap: Lajosmizse 
Tárgy:   Készfizető kezességvállalási szerződés 
Mellékletek:  Készfizető kezességvállalási szerződés.doc 
 
 
 
Tisztelt Dömötör Klára! 
 
Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva ezúton megküldöm a készfizető kezességvállalási szerződés 
mintáját.  
Beszélgetésünk óta felhívott Basky András Úr, aki tájékoztatott arról, hogy a készfizető kezesség helyett 
sortartó kezességet vállalna az Önkormányzat. Ehhez kapcsolódó szerződésmintánk nem található 
jelenleg, mivel a banki gyakorlat ezt a kezesség-formát mostanában nem használja. Természetesen, ha 
a képviselőkkel együtt az a döntés születik, hogy kizárólag sortartó kezességet vállalnak Lévai Csilla 
külterületi útépítéséhez, kérem ezt az előzetes nyilatkozatukban jelezzék. Ebben a nyilatkozatban a 
következőknek kellene szerepelnie: 
- nyilatkozattevő neve, címe, egyéb adatok 
- kezességvállalás típusa, maximális összege 
- annak  adatait, akiért kezességet vállalnak 
- beruházás megnevezése, célja 
  
A Lévai Csilla által felvenni kívánt hitel főbb paraméterei: 
- Hitelösszeg: 55.000.000 Ft 
- Futamidő: 1 év 
- Tőketörlesztés: a hitel lejáratakor, vagy a támogatás összegének megérkezésekor 
- Kamattörlesztés: naptári negyedévente és és a hitel lejáratakor 
  
  
Remélem munkájában segítségére lehettem. Ha bármi egyéb kérdés felmerül Önben, szívesen állok 
rendelkezésére. 
  
  
Bácsi Melinda 
Örkényi Takarékszövetkezet Lajosmizsei Kirendeltsége 
Tel: 76/457-308 
  
              „ 
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előterjesztés 2. sz. melléklete 
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előterjesztés 3. sz. melléklete 
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