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41/2022.(III.23.) számú előterjesztés 
 
 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. március 23-i rendkívüli ülésére 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Corvinci-Inox Kft és Lőrincz László és Budakalász 
Város Önkormányzata között létrejött tartozásátvállalási 
megállapodás megkötésének elbírálására. 

  
 
 
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Romcsek Gábor vagyongazdálkodási ügyintéző 
   Szeleczky Szilvia irodavezető 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
    
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 
 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:  Javaslat a Corvinci-Inox Kft és Lőrincz László és Budakalász Város 

Önkormányzata között létrejött tartozásátvállalási megállapodás megkötésének 
elbírálására 

  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Corvinci-Inox Kft (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 32. 3.em. 4., adószám: 23443462-

2-12) továbbiakban Tartozásátvállaló bérli a Budakalász Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonát képező 1291/25 helyrajzi számú a volt Lenfonó területén lévő 2011 Budakalász, 

Szentendrei út 1-3. szám alatti 13.2 és 13.3 számú épületrészt, Lőrincz László (szül. hely és 

idő: Budapest, 1966. szeptember 1., anyja neve: Végvári Margit) a továbbiakban Eredeti adós 

pedig a 13.2 számú épületrészből egy 100 m2-es helyiséget. 

Tartozásátvállaló azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy Eredeti adós bérleti díj 

tartozását mely 2022. február 25-én 3.619.500 Ft volt, átvállalja és a saját fennálló 

tartozásával- mely 2022.február 25-én 2.730.853 Ft volt – együtt 24 havi részletekben kifizeti 

az önkormányzatnak. E szerint az összes tartozás: 6.350.353 Ft, melyet 24 hónap alatt: 23 x 

264.500 Ft = 6.083.500 Ft és 1 x 266.853 Ft részletekben rendezne. 

A Tartozásátvállaló kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa bérelt helyiségek bruttó 

bérleti díjait (247.650,- Ft/hó) és a közüzemi díjakat a bérleti szerződésben meghatározottak 

szerint teljesíti.  A kötelezettségvállalás kiterjed továbbá az Eredeti adós által bérelt helyiség 

esedékes bruttó 95.250,- Ft/hó összegű bérleti díjainak és közüzemi költségeinek 

megfizetésére is.  

Amennyiben a Tartozásátvállaló a Tartozásátvállalási Megállapodásban foglaltakat önként 

nem-, vagy csak részben teljesíti és az Eredeti adós a tartozásátvállalással érintett esedékes 

összeget nem fizeti meg, Budakalász Város Önkormányzata a bérleti szerződések 

megszüntetése és a tartozás érvényesítése érdekében eljárást kezdeményez. 

Javaslom, hogy Tartozásátvállaló az összes tartozást: 6.350.353 Ft-ot, 2022.április 1-től 2024. 

március 31-ig, 24 hónap alatt: 23 x 264.500 Ft = 6.083.500 Ft és 1 x 266.853 Ft részletekben 

rendezze. Egyben a Tartozásátvállaló kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa bérelt 

helyiségek bruttó bérleti díjait (247.650,- Ft/hó) és a közüzemi díjakat a bérleti szerződésben 

meghatározottak szerint teljesíti.  A kötelezettségvállalás kiterjed továbbá az Eredeti adós által 

bérelt helyiség bruttó 95.250,- Ft/hó összegű bérleti díjának és közüzemi költségeinek 

megfizetésére is. Díjnemfizetés esetén a teljes összeg esedékessé válik, és ebben az esetben 

Budakalász Város Önkormányzata a bérleti szerződések megszüntetése és a tartozás 

érvényesítése érdekében eljárást kezdeményez. 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 18/2018. (IX.27.) 

számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: helyiség rendelet) 2.§ (3) bekezdés 

értelmében: A helyiségbérleti díjtartozás vonatkozásában a PGB maximum kétéves 

részletfizetést engedélyezhet. 

Melléklet: Tartozásátvállalási megállapodás 
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Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

fogadja el. 

 
Határozati javaslat 

 
Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Corvinci-Inox Kft, 
mint Tartozásátvállaló az összes tartozást: 6.350.353 Ft-ot, 2022. április 1-től 2024. március 
31-ig, 24 hónap alatt: 23 x 264.500 Ft = 6.083.500 Ft és 1 x 266.853 Ft részletekben rendezze. 
Egyben a Tartozásátvállaló kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa bérelt 
helyiségek esedékes bruttó bérleti díjait (247.650 Ft/hó) és a közüzemi díjakat a bérleti 
szerződésben meghatározottak szerint teljesíti. A kötelezettségvállalás kiterjed továbbá 
Lőrincz László Eredeti adós által bérelt helyiség esedékes bruttó 95.250 Ft/hó összegű bérleti 
díjainak és közüzemi költségeinek megfizetésére is. Díjnemfizetés esetén a teljes összeg 
esedékessé válik, és ebben az esetben Budakalász Város Önkormányzata a bérleti 
szerződések megszüntetése és a tartozás érvényesítése érdekében eljárást kezdeményez. 
 
A felek a tartozásátvállaló megállapodást közjegyzői okiratba foglalják, melynek költségét a 
Tartozásátvállaló viseli.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Tartozásátvállalási Megállapodás 
aláírására. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 

Budakalász, 2022. március 11. 
Dr. Göbl Richárd 
   polgármester 



 

 

TARTOZÁSÁTVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS - TERVEZET 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Corvinci-Inox Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 32. 3.em. 4. adószám: 23443462-2-12, cégjegyzékszám: 12-

09-007463, képviseli: Óvári Pál ügyvezető) mint Tartozásátvállaló, 

másrészről  

Lőrinc László (születési hely, idő: Budapest, 1966. szeptember 1. anyja neve: Végvári 

Margit, adóazonosító: 8364020048, lakcíme: 2013 Pomáz, Pataksor u. 5.) mint Eredeti 

adós, 

harmadrészről  

Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., adószám: 

15730961-2-13, képviseletében: Dr. Göbl Richárd polgármester), mint Jogosult 

a továbbiakban együtt: Felek között az alulírott napon, tartozásátvállalás és 

kezességvállalás tárgyában az alábbiak szerint: 

 

 

1.)  Felek előtt ismert, hogy az Eredeti adósnak a Jogosult felé 2022. február 25. napján 

3.619.500 Ft, azaz Hárommillió-hatszáztizenkilencezer-ötszáz forint lejárt bérleti 

díj tartozása áll fenn az önkormányzati tulajdonú Budakalász, Szentendre út 1-3. 

13.2. sz. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletével összefüggésben.  

 

2.) Tartozásátvállalónak a Jogosult felé a Budakalász, Szentendrei út 1-3. 13.2 és 13.3. 

sz. önkormányzati tulajdonú helyiség bérletével összefüggésben pedig 2.730.853 Ft, 

azaz Kettőmillió-hétszázharmincezer-nyolcszázötvenhárom forint bérleti díj 

tartozása áll fenn.  

 

3.)  Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megkötésének célja az Eredeti adóst terhelő 

mindösszesen 3.619.500 Ft bérleti díj Tartozásátvállaló részéről történő teljesítése. 

 

4.)  Tartozásátvállaló ezennel az Eredeti adóst terhelő, jelen megállapodás 1. pontjában 

hivatkozott 3.619.500 Ft fizetési kötelezettséget átvállalja, így a tartozás átvállalása 

következtében – a meghatározott követelés tekintetében – a továbbiakban a Jogosult 

felé a Tartozásátvállaló tartozik. Felek rögzítik továbbá, hogy a tartozásátvállalás 

során a tartozás jogcíme nem változik meg, és a Jogosult az tartozást azt követően is 

az Eredeti adós nevén tartja nyilván. 

 

5.)  Tartozásátvállaló kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a jogosult felé fennálló 

2.730.853 Ft bérleti díj tartozását az átvállalt tartozással együtt a jelen okirat 

aláírásának napjától kezdődően, minden hónap 5. napjáig 24 hónap alatt, havi 

264.500 Ft megfizetésével teljesíti. Az utolsó havi részletfizetés összege pedig 

266.853 Ft lesz. A Tartozásátvállaló tudomásul veszi, hogy bármely részletfizetési 

kötelezettség elmulasztása esetén a teljes tartozás esedékessé válik. 
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6.)  A Tartozásátvállaló kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa bérelt 

helyiségek bruttó bérleti díjait (247.650 Ft/hó) és a közüzemi díjakat a bérleti 

szerződésben meghatározottak szerint teljesíti.  A kötelezettségvállalás kiterjed 

továbbá az Eredeti adós által bérelt helyiség bruttó 95.250 Ft/hó összegű bérleti 

díjának és közüzemi költségeinek megfizetésére is.  

 

7.)  Amennyiben a Tartozásátvállaló a Tartozásátvállalási Megállapodásban foglaltakat 

önként nem-, vagy csak részben teljesíti és az Eredeti adós a tartozásátvállalással 

érintett esedékes összeget nem fizeti meg, a Jogosult a bérleti szerződések 

megszüntetése és a tartozás érvényesítése érdekében eljárást kezdeményez.  

 

8.)  Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Tartozásátvállalási Megállapodás az 

aláírásának napján lép hatályba.  

 

9.)  A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 

az irányadók. 

 

 

Jelen megállapodást a Felek annak elolvasása és közös értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját kezűleg írják alá. 

 

Jelen Tartozásátvállalási Megállapodás 4 példányban készült és 2 számozott oldalból áll. 

 

Budakalász, 2022. ……….. hó …. napján  

 

 

……………………… 

Corvinci-Inox Gyártó és Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tartozásátvállaló 

Óvári Pál ügyvezető 

………………………. 

Lőrinc László 

Eredeti adós 

 

 

…………………………….. 

Budakalász Város Önkormányzata 

Jogosult 

Dr. Göbl Richárd  

polgármester 

 

 

 

 


