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Tárgy: Javaslat önkormányzati lakbértartozások esetében a jogi eljárás 
folytatására 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 egyhangú igen szavazattal 
az alábbi határozatot hozta: 
 
97/2013.(IV.25.) Kt. határozat 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy  

 a Márton Istvánné által használt, Budakalász, Vasút sor 88/1. sz. alatti lakás,  
 az Aszódi Istvánné által használt, Budakalász, Budai út 27/1. sz. alatti lakás,  
 a Farkas Éva által használt Budakalász, Budai út 64. sz. alatti lakás,  
 a Bakonyi Istvánné által használt Budakalász, Vasút sor 88/2. sz. alatti lakás, 
 a Decsi István által használt Budakalász, Rigó u. 6/A. sz. alatti lakás és 
 a Horváthné Kászonyi Tímea által használt Budakalász, Szentendrei út 3-5. 

fszt/6. sz. alatti lakás 
kiürítésére – amennyiben az önkéntes teljesítés elmarad – kezdeményezze a 
végrehajtási eljárás megindítását. 
Amennyiben Oszfolk István a Bíróság által jóváhagyott egyezségben vállalt 
határidőig, azaz 2013. április 30-áig nem hagyja el a Budakalász, Kolónia u. 1/11. 
sz. alatti lakást, úgy az ő esetében is kezdeményezni kell a lakás kiürítésére 
irányuló végrehajtási eljárás megindítását.  
Amennyiben a Platskó Ferencné által használt, Budakalász, József A. u. 62/1. sz. 
alatti lakás vonatkozásában a bírósági ítélet jogerőre emelkedik, úgy az ő esetében 
szintén kezdeményezni kell a lakás kiürítésére irányuló végrehajtási eljárás 
megindítását a Gyámhatóság bevonásával.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy azon bérlők esetében, 
akik jelentős mértékű (300.000,- Ft-ot meghaladó) tartozást halmoztak fel, de 
fizetési hajlandóságot mutatnak, a kisebb lakásban történő elhelyezésük lehetőségét 
vizsgálja meg úgy, hogy a felhalmozott tartozásuk törlesztését továbbra is 
vállalniuk és rendszeresen fizetniük kell. 
Felel s: Polgármester 
Határid : azonnal 

k.m.f. 
 

Rogán László sk. 
polgármester 

dr. Molnár Éva sk. 
jegyző 

A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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