
 
 

       Iktató szám: 116/2014. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 5-i ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat  kezességvállalás jóváhagyásáról szóló döntés 
meghozatalára 

  
 

Előterjesztő:    dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:   dr. Enyedi Mária  

Jogi és Pályázati Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:   
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 

 
A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



 
 

 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Önkormányzatunk a FESZ Kft. eszközbeszerzéseihez szükséges alábbi lízingszerződéseihez 
szerződést biztosító mellékkötelezettségként kezességet vállalt: 
 
 

Szerződés tárgya Megkötés időpontja Kezességvállalás 

összege 

Kezességvállalás 

lejárata 

Endomotor ser EB-

300 

2012.03.12. 1.294.761 2014.07.07. 

Easy Jet pro 2012.03.12. 1.114.761 2014.07.07. 

Autoklav European 

B. 

2012.03.12. 1.094.761 2014.07.07. 

Diplomat DE20 

fogászati szék 

2012.03.12. 1.498.001 2014.07.07. 

Diplomat DA110A 

fogászati kezelőpult 

2012.03.12. 1.498.001 2014.07.07. 

Összesen: 6.895.023 

 
 
Az egészségügyi eszközök beszerzést biztosító kezességvállalásra vonatkozó szerződések 
2014. július 07-én lejárnak, az eszközök jelenleg is meg vannak és azok kerületünk 
egészségügyi alapellátását szolgálják. Önkormányzatunknak fizetési/helytállási 
kötelezettsége, így kára sem keletkezett, tekintettel arra, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. a lízingdíj részleteit pontosan, határidőben megfizette. 
 
 
A fentebb részletezett szerződéseken kívül hasonló tárgyú, tartalmú megállapodást 
Önkormányzatunk nem kötött, nyilvántartásainkban egyéb kezességvállalás nem szerepel. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 42. § 4. értelmében a 
Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át – többek között - a kölcsönfelvétel vagy 
más adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás. 
Bár a kezességvállalás önmagában nem keletkeztet adósságot, azonban a biztosítéki jellegéből 
adódóan a kötelezett, jelen esetben - a FESZ Kft. - nem teljesítése esetén a kezes - jelen 
esetben az Önkormányzat – is adóssá válik. 
 
 
 



 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala a BPB/004/00208-4/2014. számú szakmai 
segítségnyújtásában felhívta a figyelmemet arra, hogy a fenti kezességvállalás át nem 
ruházható hatáskör és mind a polgári jogi gyakorlat, mind pedig az új Ptk. rendelkezéseivel 
összhangban indokolt a Képviselő-testület utólagos jóváhagyó döntésének a meghozatala, 
mely alapján a kezesi szerződések joghatás kiváltására alkalmassá válnak. 
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 
 
 
Budapest, 2014. május 28. 
                                
 
                                                                                            dr. Bácskai János s.k. 
                                                                                    polgármester 
                   
 
 
 
 
 

Határozati javaslat 
 
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
dönt, hogy jóváhagyja az alábbi kezességvállalásról szóló szerződéseket: 
 

Szerződés tárgya Megkötés időpontja Kezességvállalás 

összege 

Kezességvállalás 

lejárata 

Endomotor ser EB-

300 

2012.03.12. 1.294.761 2014.07.07. 

Easy Jet pro 2012.03.12. 1.114.761 2014.07.07. 

Autoklav European 

B. 

2012.03.12. 1.094.761 2014.07.07. 

Diplomat DE20 

fogászati szék 

2012.03.12. 1.498.001 2014.07.07. 

Diplomat DA110A 

fogászati kezelőpult 

2012.03.12. 1.498.001 2014.07.07. 

 
Határid ő: 2014. június 5. 
Felelős: dr. Bácskai János polgármester 
 
 


