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HATÁROZATA 

110/2020. (VI. 1O.) BPXXPM határozat 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. (l) és (3) bekezdése, valamint 

a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (111.1 1. ) számú kormányrendelet l. §-a 

értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. 

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésén, valamint a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet 

Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XI.29.) 

önkormányzati rendelete 5. (11) bekezdésén alapul. 

E rendelkezések alapján, a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata 

Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a Polgármester egyeztetve a Pénzügyi 

Bizottság elnökével — úgy dönt, hogy: 

az Önkormányzat követeléseiről való lemondás és a részletfizetés engedélyezésének 

szabályairól szóló 30/2017. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 4. (2) bekezdésének b) pontja 

alapján úgy dönt, hogy engedélyezi K. I. K. Budapest XX. kerület ….. szám alatti kérelmező 

részére a tartozásának részletekben történő megfizetését, azzal a feltétellel, hogy a Budapest 

Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzatával szemben végrehajtási költség jogcímen 

fennálló 185.125,- Ft összegű tartozást 37 hónap alatt, 2020. augusztus 1-től 2023. szeptember 

30-ig terjedő időszakban, az aktuális tárgyhavi díjak megfizetése mellett köteles megfizetni. A 

havi fizetendő részlet összege 2020. augusztus hónaptól 2023. augusztus hónapig havonta 

5.000,- Ft, 2023. szeptember hónapban 5.125.,- Ft, amit minden hónap 10. napjáig kell 



megfizetni. Egy részletfizetés elmulasztása az egész tartozás egyösszegű megfizetését vonja 

maga után. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szabados Ákos polgármester 

 
 


